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CONTOS DE ARTIMANHA

contos de artimanha
Quem nunca ouviu falar de Pedro Malasarte nem se divertiu com as histórias
engraçadas, cheias de aventuras e artimanhas?
Desde os tempos mais remotos, encontram-se na cultura popular histórias de
personagens cuja característica principal é a capacidade de superar situações difíceis com um mínimo de recursos e, fundamentalmente, usando muita astúcia. Os
protagonistas desses contos podem ser a dona Raposa, Pedro Malasarte ou até
mesmo uma velhinha muito inteligente. Não importa. Para vencer os mais poderosos,
as armas de que lançam mão são a esperteza e a ousadia.
Esses personagens não são maus ou perversos nem agem para prejudicar o outro.
É assim que sobrevivem, já que não são fortes nem poderosos ou ricos.
As artimanhas ou estratégias são divertidas e provocam riso nos leitores ou ouvintes, que se identificam com o protagonista e torcem para que ele seja o vencedor.
Geralmente, a simpatia nunca fica do lado da vítima.
Nesta sequência, iremos conhecer ou relembrar algumas histórias de Malasarte
e de outros personagens, incluindo alguns animais que elaboram planos infalíveis
para triunfar sobre os fortes e poderosos antagonistas.

1 A Você já ouviu ou leu um conto de artimanha, também chamado de conto de
esperteza? Sobre o que imagina que um texto desse tipo trata? As palavras artimanha
ou esperteza podem ajudar a saber?
A professora, ou o professor, fará a leitura do conto Sopa de pedras, que tem Pedro
Malasarte como protagonista. Você conhece Malasarte ou já ouviu falar dele? Às vezes o nome aparece como Malasartes. Já ouviu alguma história desse personagem?
Considerando o título do conto e o que vocês sabem sobre Malasarte, do que o texto
irá tratar? Será que é possível fazer uma sopa de pedras? Discuta com os colegas.
Agora você acompanhará a leitura do conto. Enquanto a professora, ou o professor,
estiver lendo, verifique se o que a turma apontou anteriormente se confirma ou não.

Sopa de pedras é o representante brasileiro nesta
coletânea de contos populares da América Latina.
Neste livro, você encontra contos da Colômbia,
do Equador, do Peru e da Venezuela, entre outros
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SOPA DE PEDRAS
Pedro Malasarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo
a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha
avarenta que morava num sítio pros lados do rio. Cada um contava um caso
pior que o outro:
– A velha é unha de fome. Não dá comida nem pros cachorros que guardam
a casa dela – dizia um.
– Quando chega alguém pro almoço, ela conta os grãos de feijão pra pôr
no prato. Verdade! Quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente –
afirmava outro.
– Eta velha pão-duro! – comentava um terceiro. – Dali não sai nada. Ela não
dá nem bom-dia.
O Pedro Malasarte ouvindo. Ouvindo e matutando.
Dali a pouco entrou na conversa:
– Querem apostar que pra mim ela vai dar uma porção de coisas e de boa
vontade?
– Tu tá é doido! – disseram todos. – Aquela velha avarenta não dá nem
risada!
– Pois aposto que pra mim ela vai dar – insistiu o Pedro. – Quanto vocês
apostam?
A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malasarte, muito
matreiro, já tinha um plano na cabeça.
Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se
mandou pra casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar aposta o Malasarte não tinha preguiça.
O Pedro foi chegando, foi arranchando, ali bem perto da porteira do sítio
da velha. Esperou um tempo pra ser notado. Quando viu que a velha já tinha
reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de água, e
acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água.
A velha, lá da casa, só espiando. E a panela fumegando.
E o Pedro atiçando o fogo.
Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma
espiada. Passou perto, olhou, assuntou e foi embora. O Pedro firme, atiçando
o fogo.
No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. O Pedro
atiçando o fogo. A velha olhando de longe, lá de dentro da casa.
Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio
negaceando olhar de perto. O Pedro pensou: “É hoje!”
Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou
atiçando o fogo pra ferver mais depressa.
A velha não se conteve:
– Oi, moço, tá cozinhando pedra?
– Ora, pois sim, senhora, dona – respondeu o Pedro. – Vou fazer uma sopa.
– Sopa de pedra? – perguntou a velha com uma careta. – Essa não, seu
moço! Onde já se viu isso?
– Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa.
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– Demora muito pra cozinhar? – perguntou a velha ainda duvidando.
– Demora um bocado.
– E dá pra comer?
– Claro, dona! Então eu ia perder tempo à toa?
A velha olhava as pedras, olhava pro Pedro. E ele atiçando o fogo, e a panela fervendo. A velha meio incrédula, meio acreditando.
– É gostosa essa sopa? – perguntou ela depois de um tempo.
– É – respondeu o Malasarte. – Mas fica mais gostosa se a gente puser um
temperinho.
– Por isso, não – disse a velha. – Eu vou buscar.
Foi e trouxe cebola, cheiro-verde, sal com alho.
– Tomate a senhora não tem? – perguntou o Pedro.
A velha foi buscar e voltou com três, bem maduros.
Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras. E atiçou o fogo.
– Vai ficar bem gostosa – disse ele. – Mas se a gente tivesse um courinho
de porco...
– Pois eu tenho lá em casa – disse a velha. E foi buscar.
Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Dali a pouco ela
perguntou:
– Não precisa pôr mais nada?
– Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um
pouco de macarrão...
A velha já estava com vontade de tomar a sopa e perguntou:
– Quando ficar pronta, posso provar um pouco?
– Claro, dona!
Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas.
O Malasarte atiçou o fogo pro macarrão cozinhar depressa.
Dali a pouco a velha já estava com água na boca!
– Hum, a sopa tá cheirando gostosa! Será que as pedras já amoleceram?
Em vez de responder, Pedro perguntou:
– A senhora não tem uma linguicinha no fumeiro? Ia ficar tão bom...
Lá foi a velha de novo buscar a linguiça.
Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malasarte então pediu dois pratos e talheres, a velha trouxe.
O Pedro encheu os pratos e deu um pra ela. Separou as pedras e jogou no
mato.
– Ué, moço, não vai comer as pedras?
– Tá doido! – respondeu o Malasarte. – Eu lá tenho dente de ferro pra comer
pedra?
E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo pra venda
cobrar o dinheiro da aposta.
Conto de tradição oral traduzido e adaptado por GONZALES, Neide T. Maia, extraído
de Contos populares para crianças da América Latina. Coedição latino-americana, pp. 8 a 15

• O que apontaram anteriormente se confirmou ao longo da leitura?
• Como é Pedro Malasarte? Recuperem no texto características que podemos
atribuir a ele.
• Por que Malasarte engana a velha? Em que contexto se dá a enganação?
4º BIMESTRE
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1 B Nesta sequência, vamos ler e conhecer vários contos de artimanha. A proposta
é que você escreva com um colega um final para um desses contos e compartilhe
o texto produzido. Vamos combinar as etapas do trabalho?
Como nas outras sequências, anote no quadro abaixo os livros e contos de artimanha
que a professora, ou o professor, leu e os que você leu sozinho ou com os colegas.
Título do conto/livro

Caroline Oliveira Calile
EM do Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro
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2 A Vamos ler mais um conto de artimanha? Desta vez, o texto chama-se A velhinha

ROSANE PAMPLONA
Escritora e professora, é apaixonada por histórias de tradição oral. Numa entrevista, afirmou:
“Acho que sempre ansiava em sair da cidade
grande e talvez as histórias tenham sido um
transporte para mim. Passava as férias na fazenda e adorava brincar de tudo o que tinha 'fala':
roda, versinhos, causos. Meu amor pela palavra
foi fatal e fiel, sempre e eternamente”. Novas
histórias antigas é o primeiro livro da autora e,
como ela diz, “meu xodó”.

Manoela Pamplona

inteligente. Com base no título, do que você acha que o texto irá tratar? A professora,
ou o professor, fará uma primeira leitura para que todos conheçam a história.

Fonte: blog Com elas (https://goo.gl/rq2gNE),
acesso em 21/6/16

A VELHINHA INTELIGENTE
Esta é uma história que se conta até hoje na cidade de Carcassonne, ao
sul da França. Há várias versões do mesmo caso, mas todas concordam num
ponto: a cidade foi salva graças à esperteza de uma mulher.
Há muitos e muitos séculos, a próspera cidade de Carcassonne foi cercada
por guerreiros inimigos. Embora protegida por muralhas e portões, a população não estava a salvo: como ninguém pudesse sair, aos poucos a comida foi
escasseando. Logo chegou o dia em que ninguém mais tinha o que comer, e
os inimigos, do lado de fora, resistiam teimosamente, esperando a rendição
da cidade.
Então, o governador de Carcassonne, refletindo sobre a gravidade da situação, resolveu que era preferível entregar-se a ver seu povo morrer de fome.
Entretanto, assim que ele anunciou a todos a sua resolução, uma senhora, madame Carcas, já bem idosa e por isso mesmo muito experiente, adiantou-se e
disse que tinha um plano para salvar a cidade.
Todos riram dela, porém como já se consideravam perdidos, acharam que
não faria mal escutá-la.
– Primeiro, tragam-me uma vaca – pediu ela.
– Uma vaca?!? – exclamaram. – E como vamos achar uma vaca?
Mas madame Carcas insistiu e todos se puseram a procurar de casa em casa.
Vira daqui, revira de lá, encontraram, por fim, uma vaca muito magra, na
casa de um avarento, que a havia escondido por medo de morrer de fome. Ele
bem que reclamou, mas o animal foi levado até a velha senhora.
– Agora – disse ela – juntem tudo o que puderem de alimentos: restos,
cascas, o que encontrarem!
Assim fizeram todos, conseguindo juntar um saco cheio de restos de cereais.
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– Muito bem – aprovou a madame. – Deem tudo isso à vaca!
– À vaca?!? Isso é um absurdo! Todos nós temos fome!
– Pois deem tudo à vaca e não vão se arrepender – garantiu a velhinha.
Não sem relutar, fizeram o que ela dizia. A vaca rapidamente engoliu aquilo
que para todos parecia um banquete desperdiçado.
– Agora, abram com cuidado os portões e deixem a vaca sair – ordenou
a senhora.
– Essa velha é louca! – gritaram alguns. Mas como madame insistisse com
tanta segurança, resolveram obedecer-lhe até o fim.
Do lado de fora, a tropa inimiga percebeu que os portões da cidade 		
se abriram.
Intrigados, viram que uma vaca escapava. Mais do que depressa, capturaram o animal e o levaram para seu chefe de armas.
– Veja, senhor, eles deixaram uma vaca escapar! Graças a esse descuido,
hoje teremos um bom jantar!
O chefe, intrigado, ordenou que matassem a vaca. Mas, quando abriram a
barriga do animal e ele a viu forrada de cereais, muito preocupado, concluiu:
– Soldados! Se os habitantes dessa cidade ainda têm tantas provisões que
podem alimentar suas vacas e além disso se dar ao luxo de deixá-las escapar,
é sinal de que poderão resistir ainda por muito tempo. É melhor nos retirarmos, pois certamente morreremos de fome antes deles.
Assim, os inimigos foram embora e a cidade foi salva.
Dizem ainda que a velhinha, vendo partir os soldados, subiu à torre da igreja e começou a tocar o sino, em sinal de vitória. Ouvindo aquilo, o povo gritou:
– Viva! Carcas sonne! – que em francês quer dizer “Carcas está tocando
o sino”.
É por isso que a cidade foi chamada de CARCASSONNE.
PAMPLONA, Rosane. Novas histórias antigas. São Paulo: Brinque-Book, 1998, pp. 23 a 26

Agora que já conhecem a história de madame Carcas, converse com os colegas
sobre o texto e compare-o com o conto Sopa de pedras.
Vamos retomar a leitura do conto com as seguintes questões:
• Que pista aparece já no início do texto que dá a entender que se trata de um
conto de artimanha?
• Por que os moradores da cidade acham um absurdo os pedidos da velhinha?
• Por que o plano dá certo?
• Há vários trechos no conto que indicam que madame Carcas tinha certeza de
que seu plano daria certo. Localize as expressões e palavras no texto e grife-as.
• Madame Carcas se parece com Pedro Malasarte? Justifique.
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2 B Neste conto, vamos conhecer mais uma artimanha de Pedro Malasarte. Será
possível uma árvore dar dinheiro?

A ÁRVORE QUE DAVA DINHEIRO
Vendo-se apertado com a falta de dinheiro e não querendo ter arenga com
o dono da pensão, Malasarte saiu naquela manhã bem cedo, para ganhar a
vida. Arranjou com o vendedor de mel de jataí um bocado de cera; trocou na
mercearia de Seu Joaquim a única nota de dinheiro que lhe sobrara por algumas moedas de vintém e caiu na estrada. Caminhou por obra de uma légua ou
mais, quando avistou uma árvore na beira da estrada. Chegando ao pé da árvore, parou e pôs-se a pregar os vinténs à folhagem com a cera que arranjara.
Não demorou muito, deu de aparecer na estrada um boiadeiro que vinha
tocando uns boizinhos para vender na vila. E, como já ia levantando um solão
esparramado, a cera ia derretendo e fazendo cair as moedas. Malasarte,
fazendo festas, as apanhava. O boiadeiro acercou-se, curioso, perguntou-lhe o
que fazia, e Malasarte explicou:
– Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas
legítimas. Estou colhendo todas, porque vou me bandear pra outra terra e tô
pensando em levar a árvore, apesar de todo o trabalho que vai me dar.
– Não me diga isto, sô!
– É o que eu lhe digo, patrão!
– Diacho! Se lhe vai dar tanto trabalho...
E o boiadeiro propôs comprar a árvore encantada. Malasarte, depois de
muitas negaças, fechou negócio trocando a árvore pelos boizinhos; em seguida, bateu pé na estrada, vendendo-os na vila por um bom preço.
O boiadeiro mandou alguns de seus peões retirarem, com todo o cuidado, a
árvore encantada e a replantou no pomar do seu sítio. Daqueles anos até hoje,
está esperando ela dar moedas de vinténs.
SÉRGIO, Ricardo. A árvore que dava dinheiro. Extraído do site Recanto das letras
(www.recantodasletras.com.br), acesso em 2/8/2016

Após a leitura, conversem sobre o que gostaram ou não e respondam:
• Por que Malasarte quis enganar o boiadeiro?
• Como é o plano de Malasarte? Por que o plano dá certo?
• Esse texto é um conto de artimanha? Por quê?
Com base em tudo o que discutimos até aqui, complete o quadro abaixo.
Todo conto de artimanha tem:

4º BIMESTRE
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2 C Você reparou que nos contos de artimanha sempre há um protagonista esperto que vence o antagonista? Vamos retomar os três contos lidos e discutir:
• Como são os protagonistas desses contos? Anote.
Pedro Malasarte,
em Sopa de
pedras
Madame Carcas,
em A velhinha
inteligente
Pedro Malasarte,
em A árvore que
dava dinheiro

• Como são os antagonistas? Anote.
Velha

Soldados inimigos

Boiadeiros

2 D Com base no título do próximo conto – O sapo com medo d'água –, do que
acham que o texto irá tratar? Será que sapo tem medo d’água?

curiosidade

Contos tradicionais do Brasil, de Luís da Câmara Cascudo
(1898-1986), reúne 100 histórias populares recolhidas diretamente da boca do povo brasileiro. Do contador popular, da
mãe carinhosa para ninar o filho, do avô que reúne os netos ao
seu redor... Os contos apresentados nessa obra oferecem ao
leitor prazer em dobro: as histórias, em si, cuja redação preserva aquela velha sabedoria e malícia popular, e as notas de
mestre Cascudo, eruditíssimas, sedutoras como os próprios
contos. Tão interessante quanto fazer contos é ouvi-los ou lê-los. O conto da vida passa rápido e cheio de encantamento.
Adaptado do site da Livraria Cultura (http://goo.gl/cEHiho), acesso em 4/7/16
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O SAPO COM MEDO D’ÁGUA
O sapo é esperto. Uma feita o homem agarrou o sapo e levou-o para
seus filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se
fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer?
– Vamos jogar o sapo nos espinhos!
– Espinhos não furam o meu couro – dizia o sapo.
– Vamos queimar o sapo!
– Eu no fogo estou em casa!
– Vamos sacudir ele nas pedras!
– Pedra não mata sapo!
– Vamos furar de faca!
– Faca não atravessa!
– Vamos botar o sapo dentro da lagoa!
Aí o sapo ficou triste e começou a pedir, com voz de choro:
– Me bote no fogo! Me bote no fogo! N’água eu me afogo! N’água eu me
afogo!
– Vamos para a lagoa – gritaram os meninos.
Foram, pegaram o sapo por uma perna e, t’xim bum, rebolaram lá no
meio. O sapo mergulhou, veio em cima d’água, gritando, satisfeito:
– Eu sou bicho d’água! Eu sou bicho d’água!
Por isso quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos:
– É sapo com medo d’água...
CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais do Brasil.
São Paulo: Global, 2004, p. 196

Agora responda às seguintes questões.
• Você acha que esse texto é um conto de artimanha? Justifique.
• Quais ameaças são feitas ao sapo? Como o sapo reage?
• Qual a estratégia? Que plano foi colocado em prática pelo sapo para enganar os
meninos?
• Por que o sapo enganou os meninos? Como você sabe disso?
• Como o plano do sapo é revelado no texto? Em que momento se revela o plano
do sapo?
Retome o conto A velhinha inteligente, lido na atividade 2A, e analise:
• É possível saber, no início do texto, qual é o plano de madame Carcas para salvar
a cidade?
• De que maneira o plano dela é revelado?
Com base na leitura do conto Sapo com medo d’água, analise as características
dos novos protagonista e antagonista e anote-as no quadro da atividade 2C. Será
que eles se parecem com os outros?
Na próxima aula, socialize as anotações com os colegas, complementando com o
que for necessário.
4º BIMESTRE
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2 E Agora que já lemos vários contos de artimanha, o que é possível antecipar
sobre o texto abaixo, antes da leitura?
DE COMO MALASARTES FEZ O URUBU FALAR
Quando o pai de Pedro Malasartes entregou a alma a Deus, fez-se a
partilha dos bens, uma casinha velha, entre os filhos, e tocou a Pedro
uma das bandeiras da porta da casa, com o que ele ficou muito contente.
Pôs a porta no ombro e saiu pelo mundo. Em caminho, viu um bando
de urubus sobre um burro morto. Atirou a porta sobre eles e caçou um
urubu que ficou com a perna quebrada.
Apanhou-o, pôs a porta às costas e continuou viagem.
Obra de uma légua ou mais, avistou uma casa de onde saía fumaça,
o que queria dizer que se estava preparando o jantar.
Pedro Malasartes, que sentia fome, bateu à porta e pediu de comer.
Veio atendê-lo uma empregada lambisgoia que foi logo dizer à patroa que ali estava um vagabundo, com um urubu e uma porta, a pedir
de jantar.
A mulher mandou que o despachasse – que a sua casa não era coito
de malandros.
O marido estava de viagem e a mulher no seu bem-bom a preparar um
banquete para quem ela muito bem o destinava. Neste mundo há coisas!
Pedro Malasartes, tão mal recebido que foi, resolveu subir para o
telhado, valendo-se da porta que trazia e lhe serviria de escada. Subiu e
ficou espreitando o que se passava naquela casa, tanto mais que sentia
o cheiro dos bons petiscos.
Espiando pelos vãos das telhas, viu os preparativos e tomou nota das
iguarias, e ouviu as conversas e confidências da patroa e da empregada.
Justamente na hora do jantar chegou o dono da casa, que resolveu
voltar de inesperado da viagem que fazia.
Quando a mulher percebeu que ele se aproximava, mandou esconder
os pratos do banquete e veio recebê-lo e abraçá-lo, muito fingida, muito
risonha, mas por dentro queimando de raiva.
Vai daí mandou pôr na mesa a janta que constava de feijão aguado,
paçoca de carne-seca e cobu, dizendo:
– Por que não avisou, marido? Sempre se havia de aprontar mais
alguma coisa…
Sentaram-se à mesa.
Pedro Malasartes desceu de seu posto e bateu na porta, trazendo
o urubu.
O dono da casa levantou-se e foi ver quem era.
O rapaz pediu-lhe um prato de comida e ele chamou-o para a mesa a
servir-se do pouco que havia.
A mulher estava desesperada, desconfiando com a volta de Malasartes.
Pedro tomou assento, puxou o urubu para debaixo da mesa, preso
pelo pé num pedaço de corda de pita.
Estavam os dois homens conversando, quando de repente o Malasartes pisou no pé quebrado do bicho e este se pôs a gritar: uh! uh! uh!
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O dono da casa levou um susto e perguntou que diabo teria o bicho.
Pedro respondeu muito sério:
– Nada! São coisas. Está falando comigo.
– Falando! Pois o seu bicho fala?!
– Sim, senhor, nós nos entendemos. Não vê como o trago sempre comigo? É um bicho mágico, mas muito intrometido.
– Como assim?
– Agora, por exemplo, está dizendo que a patroa teve um aviso oculto
da volta do senhor e por isso lhe preparou uma boa surpresa.
– Uma surpresa! Conte lá isso como é.
– É deveras! Uma excelente leitoa assada que está ali naquele armário…
– Pois é possível! Ó mulher, é verdade o que diz o urubu desse moço?
Ela, com receio de ser apanhada com todo o banquete e certa de que
Pedro sabia da marosca, apressou-se em responder:
– Pois então? Pura verdade. O bicho adivinhou. Queria fazer-te a surpresa no fim do jantar.
E gritou pela empregada:
– Maria, traz a leitoa.
A moça veio logo correndo, mas de má cara, com a leitoa assada na
travessa.
Daí a pouco, Pedro Malasartes pisou outra vez no pé do urubu, que
soltou novo grito.
– O que é que ele está dizendo?
– Bicho intrometido! Está candongando outra vez. Cala a boca, bicho!
– O que é?
– Outras supresas.
– Outras?!
– Sim, senhor: um peru recheado…
– É verdade, mulher?
– Uma surpresa, maridinho do coração. Maria, traz o peru recheado que
preparei para o teu amo.
Veio o peru. E pelo mesmo expediente conseguiu Pedro Malasartes que
viessem para a mesa todas as iguarias, doces e bebidas que havia em casa.
Ao fim do jantar, o dono da casa, encantado com as proezas do urubu,
propôs comprá-lo a Pedro Malasartes, que o vendeu muito bem vendido,
enquanto a mulher e a empregada bufavam de raiva, crentes também no
poder mágico do bicho, que, assim, seria um constante espião de tudo
quanto fizessem.
Fechado o negócio, Pedro Malasartes partiu satisfeito e vingado.
GOMES, Lindolfo. Contos populares brasileiros. São Paulo: Melhoramentos, 2014

• Quem é o protagonista esperto nesse conto? Onde, no texto, há indicações disso?

• Quem foi enganado?

4º BIMESTRE
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• Qual foi o plano (a artimanha) do esperto?

• Por que o esperto engana?

• Em que esse texto se parece com os outros já lidos? Discuta e anote.

• Observe como o plano é revelado em cada um dos contos lidos. Você já realizou
essa análise na atividade 2D com os contos do sapo e da velhinha inteligente. Agora
a tarefa é analisar os seguintes textos:
Como o plano (a artimanha) é revelado?
Sopa de pedras

A árvore que dava
dinheiro
De como Malasartes
fez o urubu falar
• Na próxima aula, compartilhe com os colegas a análise que você fez.

Ryan
EM João Pedro dos Santos
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2 F Nos contos de artimanha, o protagonista tem motivo para enganar e vencer

o antagonista e, para tanto, faz uso de uma estratégia, uma artimanha ou um plano
bem elaborado para alcançar o objetivo dele e resolver o problema.
Retome a leitura dos contos, procure identificar a motivação de cada protagonista
e a artimanha utilizada, e preencha o quadro abaixo.
Qual a motivação?

Qual a artimanha
utilizada?

Sopa de pedras

A velhinha inteligente

A árvore que dava
dinheiro

O sapo com medo
d’água

De como Malasartes fez
o urubu falar

curiosidade

Gerações de narradores anônimos ajudaram a
construir as mais diferentes versões das histórias da
cultura oral e do folclore brasileiro e universal. Para
criar a própria versão, a escritora Ana Maria Machado
leu obras de estudiosos da cultura popular e pesquisou coletâneas de contos de tradições variadas.
O resultado foi o livro Histórias à brasileira – Pedro
Malasartes e outras (Ed. Companhia das Letrinhas,
com ilustrações de Odilon Moraes).
Neste volume, Ana Maria Machado traz dez histórias, três delas envolvendo o personagem Pedro
Malasartes – Pedro Malasartes e o lamaçal colossal, Pedro Malasartes e o surrão
mágico, Pedro Malasartes e a sopa de pedra. Os demais contos são Poltrona
de piolho, O boneco de piche, Os figos da figueira, O jabuti e o teiú, O jabuti e o
caipora, A galinha ruiva e A vida do gigante.
Fonte: site Companhia das Letrinhas (http://goo.gl/Cc5TDh), acesso em 16/7/2016
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3 A Nesta etapa, vamos planejar e escrever coletivamente um desfecho para o

conto O bicho folharal. Fique atento e retome as discussões realizadas nas etapas
anteriores para produzir um final coerente para o texto.

Luís da Câmara Cascudo, 1928

LUÍS DA CÂMARA CASCUDO
Foi historiador, antropólogo, advogado e jornalista
brasileiro. Passou toda a vida em Natal e dedicou-se ao estudo da cultura brasileira, tornando-se um
dos mais respeitáveis pesquisadores do folcore e da
etnografia do nosso país. Em uma entrevista, Cascudo
(1898-1986) afirmou: “Queria saber a história de todas as cousas do campo e da cidade. Convivência dos
humildes, sábios, analfabetos, sabedores dos segredos do Mar das Estrelas, dos morros silenciosos. Assombrações. Mistérios. Jamais abandonei o caminho que leva ao encantamento do passado.
Pesquisas. Indagações. Confidências que hoje não têm preço”. O conjunto
da obra de Câmara Cascudo é considerável em quantidade e qualidade:
o autor escreveu 31 livros e nove plaquetas (do francês plaquettes, que
são edições de poucas páginas) sobre o folclore brasileiro, em um total de
8.533 páginas.
Assim como o conto O sapo com medo d’água, o texto que leremos faz
parte do livro Contos tradicionais do Brasil.
Fontes: sites UOL Educação – Biografias (http://goo.gl/0H5A9r),
e Wikipedia (https://goo.gl/D1Br4n), acesso em 16/7/2016

O BICHO FOLHARAL
Cansada de ser enganada pela Raposa e de não poder segurá-la, a Onça
resolveu atraí-la à sua furna. Fez para esse efeito correr a notícia de que tinha
morrido e deitou-se no meio da sua caverna, fingindo-se de cadáver. Todos os
bichos vieram olhar o seu corpo, contentíssimos. A Raposa também veio, mas
prudentemente de longe. E, por trás de outros animais, gritou:
– Minha avó, quando morreu, espirrou três vezes. Espirrar é o sinal verdadeiro da morte.
A Onça, para mostrar que estava morta de verdade, espirrou três vezes. A
Raposa fugiu, às gargalhadas.
Furiosa, a Onça resolveu apanhá-la ao beber água. Havia seca no sertão e
somente uma cacimba ao pé duma serra tinha ainda um pouco de água. Todos
os animais selvagens eram obrigados a beber ali. A Onça ficou à espera da
adversária, junto da cacimba, dia e noite.
Nunca a Raposa curtiu tanta sede. Ao fim de três dias já não aguentava
mais. Resolveu ir beber, usando duma astúcia qualquer. [...]
CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais do Brasil.
São Paulo: Global, 2004, pp. 207 e 208
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Converse com os colegas sobre o trecho lido com base nas questões.
• Quem parece ser o protagonista esperto desse conto? Justifique.
• E quem parece ser o antagonista, que será enganado pelo protagonista? Por quê?
• Retome o título do texto. Você já viu ou ouviu falar de um bicho com esse nome?
Por que imagina que o conto tem esse título?
• No início do conto, a Onça tenta enganar a Raposa e acaba enganada. Você acha
que ela conseguirá pegar a Raposa dessa vez?
• Por que as palavras Onça e Raposa estão escritas com letra maiúscula?

3 B Parte 1 – Nesta atividade, vamos planejar um possível final para o conto O

bicho folharal. Retome o que foi discutido na atividade anterior e registre.
Título do conto
Protagonista esperto que irá vencer
Quem será enganado?
Qual o motivo para o esperto enganar?
Qual o resultado do plano?
Como o plano será revelado?

Levantem possibilidades de final, indicando a artimanha que será utilizada pelo protagonista esperto para vencer o antagonista. Tome nota no quadro abaixo sobre o
que o protagonista precisará fazer para cumprir seu objetivo.

Cada sugestão de final será avaliada pela turma, que deverá analisar se a proposta
atende a todas as questões levantadas.
Parte 2 – Agora que já definimos um final para o conto, vamos decidir e anotar no
quadro abaixo quais serão as partes do texto, uma a uma, e em que ordem elas
deverão aparecer.
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3 C A tarefa agora é recontar o texto planejado como se você estivesse fazendo

a leitura dele em um livro. Pense em como a história poderá ser recontada considerando o trecho inicial escrito por Câmara Cascudo e selecione expressões que
combinem com a linguagem utilizada pelo autor.

3 D Você e os colegas irão ditar o texto para que a professora, ou o professor,

registre-o num cartaz. Façam uso de tudo o que foi planejado e de todas as anotações e discussões realizadas durante o reconto. Ditem da melhor forma possível,
procurando deixar o texto bem interessante para o leitor.

3 E Vamos retomar e reler o final do texto produzido e ajustar o que for necessário.

No espaço abaixo, tome nota de ideias para contribuir com a revisão do texto coletivo, conversando com os colegas.

4 A Hoje vamos ler mais uma artimanha de Pedro Malasartes, mas a história tam-

bém está sem o final porque são vocês que vão escrevê-lo! Topam esse desafio?

O ANIVERSÁRIO MALASARTE
Era aniversário de Pedro Malasartes. Ele adorava uma festa, mas estava
sem dinheiro para comemorar, com uma festança, o aniversário dele. Resolveu, então, visitar o primo que tinha muito dinheiro e, certamente, lhe ofereceria alguma coisa, apesar de ser um pouco pão-duro. Chegando à fazenda
do primo, este o recebeu com muito entusiasmo, não pela visita, porém por
economizar assim a viagem à casa do aniversariante.
Entraram e o primo foi logo oferecendo:
– Ó, primo Pedro! Tenho aqui uma broa que sinhá assou, fresquinha. É tanta
que vai durar a semana inteira.
– Broa de milho, primo?
– É, sim, quer um pedaço?
– Não, primo – agradeceu Malasartes – basta um cafezinho.
– Mas é seu aniversário primo, eu reconheço que sou um pão-duro, mas um
pouco de cortesia ao primo não faz mal! Se quiser é só pedir.
Malasartes novamente agradeceu, porém continuou só com o café. Continuaram proseando e, em meio à prosa, o primo lhe diz:
– Olha, Pedro, ontem mandei matar aquele leitão capado que eu vinha engordando. Temos uma porção de torresmo e toucinho frescos que mandei
preparar. Quer um pouco, pois tenho bastante?
– Não me diga isso! Tem muito mesmo?
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– É o que lhe digo! Tenho bastante, quer?
– Nada, primo, pode deixar, basta um cafezinho.
– Seja dito..., mas quando quiser é só pedir.
Continuaram proseando mais e mais, até que o primo fez nova oferta:
– Pedro, faz tempo que guardo umas garrafas de cachaça. Vamos tomar uns
goles para comemorar?
– E é dá boa?
– Da melhor.
– Não, primo, para mim basta um cafezinho.
– Não se faça de rogado que você tá em casa. Quando ficar com vontade é
só pedir.
E, assim, o primo de Pedro Malasartes, querendo lhe agradar pela passagem do aniversário e ao mesmo tempo percebendo que Malasartes não estava
querendo lhe dar despesa, foi oferecendo um pouco de cada coisa que tinha na
despensa. Malasartes ouvia e recusava; contentando-se só com o cafezinho. E
foram nessa toada até que ouviram uma tímida batida na porta. [...]
SÉRGIO, Ricardo. O aniversário malasarte. Extraído do site Recanto das Letras
(www.recantodasletras.com.br), acesso em 2/8/2016

Conversem sobre o trecho do texto que leram com base nas questões.
• O que levantaram durante a leitura se confirmou?
• Observe o título do texto. Ele dá alguma pista do que irá acontecer?
• “E foram nessa toada até que ouviram uma tímida batida na porta.” Quem vocês
imaginam que está batendo na porta? Por que uma “tímida batida”?

4 B Parte 1 – Nesta atividade, vamos iniciar o planejamento de um possível final

para o conto O aniversário malasarte.
Retome o que foi discutido na atividade anterior e preencha o quadro.
Título do conto
Protagonista esperto que irá vencer
Quem será enganado?
Qual o motivo para o esperto enganar?

Qual o resultado do plano?

Como o plano será revelado?
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• Em quartetos, levante possibilidades de final da história, indicando como o protagonista esperto irá vencer o antagonista e anote as opções no quadro.

• Compartilhe com a turma as ideias do grupo. Cada sugestão será escrita no
quadro pela professora, ou pelo professor, e avaliada pela turma. Todos deverão
analisar se a proposta de cada grupo atende a todas as questões levantadas anteriormente.

Parte 2 – Agora que todos definiram as possibilidades de final para o conto, discutam, nos mesmos grupos da atividade anterior, e escrevam no quadro abaixo quais
serão as partes do texto e em que ordem elas deverão aparecer.

• Compartilhe com a turma o registro do grupo e contribua com os demais, dando
sugestões.

4 C A tarefa agora será recontar o final do texto que planejaram, como se es-

tivessem lendo a história no livro. Pense e combine com o grupo como poderão
recontá-lo da melhor forma.
• Agora é hora do reconto coletivo.

4 D Nesta atividade, você e o colega deverão iniciar a produção do texto fazendo

uso do planejamento e das discussões realizadas durante o reconto.
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4 E Com a turma, retome e releia o texto produzido e ajuste o que for necessá-

rio. Fique atento às discussões e tome nota das ideias que tiver para contribuir
com a revisão.

4 F Com o colega de dupla, retome o texto produzido, observe as orientações

da professora, ou do professor, e proceda à revisão do trecho indicado.

5 A Faremos agora uma roda de leitura. Com o parceiro, compartilhe com os

demais colegas o texto produzido.

5 B Chegou o momento de avaliar todo o trabalho realizado com base nos itens

apontados abaixo.

• Qual foi a tarefa mais difícil de ser realizada durante a sequência?

• E a mais fácil?

• Nos momentos coletivos, você contribuiu com o trabalho? Dê um exemplo.

• O que achou de realizar um trabalho com contos de artimanha? Qual o texto de
que mais gostou e por quê?

• Agora que finalizamos a sequência e você conheceu vários contos de artimanha,
o que pensa sobre esses textos?

• Agora que já avaliou o trabalho, compartilhe com os colegas o que você respondeu nas duas últimas questões.
4º BIMESTRE
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CORDEL

Opção Brasil

cordel

“Das faces do ser humano,

Seu agir e seu pensar
O cordel é sempre escrito
De forma peculiar
Com rima, métrica, oração,
Com canto ou declamação
Que faz rir ou emocionar”
Francisco Diniz
Nesta sequência didática, vamos ler e saber mais sobre a literatura de cordel. Você
já deve ter ouvido ou lido os textos de cordel e sabe a importância deles para a nossa
cultura. Vamos conhecer alguns cordelistas de diferentes lugares do Brasil.
A proposta é organizar um sarau de cordel, em que poderão compartilhar com a
comunidade escolar os textos lidos e estudados durante as atividades.

Diego Dacal/Wikipedia

Vamos lá?

1A

Hoje faremos uma roda de leitura de cordel!
• Você já viu publicações como as mostradas nas fotos e distribuídas na classe?
Onde?
• Já leu algum desses textos?
• Geralmente sobre o que eles tratam? Observe alguns títulos.
4º BIMESTRE
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Leia com os colegas e a professora, ou o professor, o texto Literatura de cordel,
do cordelista paraibano Francisco Diniz.

LITERATURA DE CORDEL
É poesia popular,
É história contada em versos
Em estrofes a rimar,
Escrita em papel comum
Feita pra ler ou cantar.
A capa é em xilogravura,
Trabalho de artesão,
Que esculpe em madeira
Um desenho com ponção
Preparando a matriz
Pra fazer reprodução.
Mas pode ser um desenho,
Uma foto, uma pintura,
Cujo título, bem à mostra,
Resume a escritura.
É uma bela tradição,
Que exprime nossa cultura.
Os folhetos de cordel
Nas feiras eram vendidos
Pendurados num cordão
Falando do acontecido,

De amor, luta e mistério,
De fé e do desassistido.
A minha literatura
De cordel é reflexão
Sobre a questão social
E orienta o cidadão
A valorizar a cultura
E também a educação.
Mas trata de outros temas:
Da luta do bem contra o mal,
Da crença do nosso povo,
Do hilário, coisa e tal
E você acha nas bancas
Por apenas um real.
O cordel é uma expressão
Da autêntica poesia
Do povo da minha terra
Que luta pra que um dia
Acabem a fome e a miséria,
Haja paz e harmonia.
DINIZ, Francisco. Literatura de cordel.
Extraído de www.projetocordel.com.br,
acesso em 29/7/2016

• O que achou do texto?
• Que informações ele apresenta sobre a literatura de cordel além das questões
levantadas anteriormente?

quer saber mais?
• Vídeo sobre esse cordel no YouTube (https://goo.gl/wxNuri), acesso em 17/7/2016

1B

Nesta sequência, vamos ler literatura de cordel e conhecer mais sobre
esse gênero. Vamos ter contato com a obra de alguns cordelistas para então
organizar um sarau.
• Você sabe o que é um sarau?
• Já participou de algum? Como foi?
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Alguns vídeos de saraus vão ser exibidos em classe pela professora, ou pelo
professor. Tome nota em relação a:
Quem participa?

Como está organizado?

Como é o lugar/espaço?

• O que achou? Gostaria de organizar um sarau?
• Vamos combinar as etapas desse trabalho e a possível data para a realização
do evento?
Anote no quadro abaixo as informações sobre os textos que serão lidos ao longo
das próximas atividades pela professora, ou pelo professor, e por você, sozinho ou
com os colegas.
Autor

Texto/livro

Data

4º BIMESTRE
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2 A Vamos conhecer o poeta popular Patativa do Assaré e ler alguns dos textos

CEARÁ

Jarbas Oliveira/Folhapress

de autoria dele.

PATATIVA DO ASSARÉ
Antônio Gonçalves da Silva (1909-2002) é considerado um dos mais importantes representantes
da cultura popular nordestina. Recebeu o pseudônimo de Patativa por ser sua poesia comparável à
beleza do canto dessa ave.
Por meio de seus escritos, denunciou os problemas sociais e se orgulhava de ser chamado o “poeta da justiça social”.
Com linguagem simples, porém poética, destacou-se como compositor, improvisador e poeta.
Produziu também literatura de cordel, porém nunca se considerou um cordelista.
Patativa não deixou de ser agricultor e de morar
na mesma região em que se criou, o Cariri, onde
fica a cidade de Assaré, no interior do Ceará.

• Você já conhecia esse famoso poeta?
• Vamos ler agora um texto de Patativa do Assaré: A seca e o inverno. Qual será
o tema desse poema? Converse com os colegas antes da leitura.

A SECA E O INVERNO
Na seca inclemente no nosso Nordeste
O sol é mais quente e o céu, mais azul
E o povo se achando sem chão e sem veste
Viaja à procura das terras do Sul
Porém quando chove tudo é riso e festa
O campo e a floresta prometem fartura
Escutam-se as notas alegres e graves
Dos cantos das aves louvando a natura
Alegre esvoaça e gargalha o jacu
Apita a nambu e geme a juriti
E a brisa farfalha por entre os verdores
Beijando os primores do meu Cariri
De noite notamos as graças eternas
Nas lindas lanternas de mil vaga-lumes
Na copa da mata os ramos embalam
E as flores exalam suaves perfumes
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Se o dia desponta vem nova alegria
A gente aprecia o mais lindo compasso
Além do balido das lindas ovelhas
Enxames de abelhas zumbindo no espaço
E o forte caboclo da sua palhoça
No rumo da roça de marcha apressada
Vai cheio de vida sorrindo e contente
Lançar a semente na terra molhada
Das mãos deste bravo caboclo roceiro
Fiel prazenteiro modesto e feliz
É que o ouro branco sai para o processo
Fazer o progresso do nosso país.
ASSARÉ, Patativa do. Cordel. São Paulo: Hedra, 2000

• O que apontaram anteriormente se confirmou durante a leitura?

quer saber mais?
• Leitura desse cordel, feita pela professora Edi Fonseca, no YouTube (https://goo.gl/LuFn93), acesso em 17/7/2016
Agora vamos conhecer outro texto de Patativa do Assaré.

O POETA DA ROÇA
Sou fio das mata, cantô da mão grossa,
Trabáio na roça, de inverno e de estio.
A minha chupana é tapada de barro,
Só fumo cigarro de páia de mio.
Sou poeta das brenha, não faço o papé
De argum menestré, ou errante cantô
Que veve vagando, com sua viola,
Cantando, pachola, à percura de amô.
Não tenho sabença, pois nunca estudei,
Apenas eu sei o meu nome assiná.
Meu pai, coitadinho! vivia sem cobre,
E o fio do pobre não pode estudá.
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Meu verso rastêro, singelo e sem graça,
Não entra na praça, no rico salão,
Meu verso só entra no campo e na roça
Nas pobre paioça, da serra ao sertão.
Só canto o buliço da vida apertada,
Da lida pesada, das roça e dos eito.
E às vez, recordando a feliz mocidade,
Canto uma sôdade que mora em meu peito.
Eu canto o cabôco com suas caçada,
Nas noite assombrada que tudo apavora,
Por dentro da mata, com tanta corage
Topando as visage chamada caipora.
Eu canto o vaquêro vestido de côro,
Brigando com o tôro no mato fechado,
Que pega na ponta do brabo novio,
Ganhando lugio do dono do gado.
Eu canto o mendigo de sujo farrapo,
Coberto de trapo e mochila na mão,
Que chora pedindo o socorro dos home,
E tomba de fome, sem casa e sem pão.
E assim, sem cobiça dos cofre luzente,
Eu vivo contente e feliz com a sorte,
Morando no campo, sem vê a cidade,
Cantando as verdade das coisa do Norte.
ASSARÉ, Patativa do. Inspiração nordestina. Coleção de literatura popular.
São Paulo: Hedra, 2006, pp.14 e 15

• Do que trata esse texto? É o mesmo tema do cordel lido anteriormente?
• Você gostou do cordel? Comente suas impressões sobre o texto.
• De qual dos cordéis você gostou mais? Justifique.
• Analise como os dois textos estão escritos. Há diferenças? Quais? Por que acha
que o autor escreveu o segundo texto dessa forma?

quer saber mais?

• Leitura desse cordel no YouTube (https://youtu.be/Af3_Qtuu5aI), acesso em 17/7/2016
• O mesmo cordel cantado no YouTube (https://
youtu.be/AAR4tPN17cE), acesso em 17/7/2016
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2 B Agora vamos conhecer o poeta Zé da Luz.
ZÉ DA LUZ
Os cordéis desse autor, chamado Severino de Andrade Silva
(1904-1965), são conhecidos pela linguagem matuta. Ele é menos
famoso do que Patativa do Assaré, mas a genialidade dele é digna
de destaque.
Nascido em Itabaiana, Paraíba, publicou só um livro, Brasil caboclo, em 1936 (em algumas edições, Brasi caboco). Produziu cordéis
safados, bem humorados e trágicos, mas sempre telúricos. É tido
como um dos realizadores da poesia matuta, que se consagra no folheto ou na cantoria, mas que também mostra força diante da poesia
tida como erudita.

PARAÍBA

Agora que você já conhece um pouco sobre Zé da Luz, leia um de seus cordéis.
• O título desse cordel é Brasi Caboco. O que é ou quem será o Brasi caboco?

BRASI CABOCO
O qui é Brasi Caboco?
É um Brasi diferente
do Brasi das capitá.
É um Brasi brasilêro,
sem mistura de instrangero,
um Brasi nacioná!
É o Brasi qui não veste
liforme de gazimira,
camisa de peito duro,
com butuadura de ouro...
Brasi caboco só veste
camisa grossa de lista,
carça de brim da “polista”
gibão e chapéu de coro!
Brasi caboco num come
assentado nos banquete,
misturado cum os home
de casaca e anelão...
Brasi caboco só come
o bode seco, o feijão,
e as veiz uma panelada,
um pirão de carne verde,

nos dias da inleição
quando vai servi de iscada
prus home de posição.
Brasi caboco num sabe
falá ingrês nem francês,
munto meno o português
qui os outros fala imprestado...
Brasi caboco num inscreve;
munto má assina o nome
pra votar pru mode os home
Sê gunverno e diputado
Mas porém. Brasi caboco,
é um Brasi brasileiro,
sem mistura de instrangero
Um Brasi nacioná!
É o Brasi sertanejo
dos coco, das imbolada,
dos samba, dos vialejo,
zabumba e caracaxá!
É o Brasi das vaquejada,
do aboio dos vaquero,
do arranco das boiada
nos fechado ou tabulero!

4º BIMESTRE

33

É o Brasi das caboca
qui tem os óio feiticero,
qui tem a boca incarnada,
como fruta de cardoro
quando ela nasce alejada!
É o Brasi das promessa
nas noite de São João!
dos carro de boi cantano
pela boca dos cocão.
É o Brasi das caboca
qui cum sabença gunverna,
vinte e cinco pá-de-birro
cum a munfada entre as perna!
Brasi das briga de galo!
do jogo de “sôco-tôco”!
É o Brasi dos caboco
amansadô de cavalo!
É o Brasi dos cantadô,
desses caboco afamado,
qui nos verso improvisado,
sirrindo, cantáro o amô;
cantando choraro as mágua:

Brasi de Pelino Guedes,
de Inácio da Catingueira,
de Umbelino do Texera
e Romano de Mãe-d’água!
É o Brasi das caboca,
qui de noite se dibruça,
machucando o peito virge
no batente das jinela...
Vendo, os caboco pachola
qui geme, chora e soluça
nas cordas de uma viola,
ruendo paxão pru ela!
É esse o Brasi caboco.
Um Brasi bem brasilero,
sem mistura de instrangêro
Um Brasi nacioná!
Brasi, qui foi, eu tô certo
argum dia discuberto,
pru Pêdo Arves Cabrá.
Extraído de LUZ, Zé da. Brasi Caboco,
site Jornal da Poesia (http://goo.gl/
UOOsy3), acesso em 2/8/2016

• Agora que conhecemos o cordel, é possível dizer o que é ou quem é o Brasi
caboco? Justifique recuperando informações do texto.
• Que ideias o autor defende no texto?
• Qual a intenção dele ao escrever o texto dessa forma?

quer saber mais?
• Vídeo de Chico Pedrosa cantando esse cordel no YouTube (https://
goo.gl/a19DPu), acesso em 17/7/2016
Vamos ler mais um cordel de Zé da Luz?
CANTADÔ E VIOLÊRO
Eu nunca aprendí a lê.
Eu nunca tive im iscóla.
Mas, Deus mi deu o sabê,
De sê impruvisadô
E tocadô de viola.
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Eu não invejo a sabênça
De nenhum hôme letrado.
Deus mi deu intiligênça,
Qui tem feito diferença
A munto doutô formado.

CORDEL

De que serve os anelão
Qui êsses doutô tem nos dêdo,
Se de uma impruvização
Êles não sabe o segrêdo?

– Tem os rio, as cachuêra,
Tem as noite inluaráda,
O rompê das arvoráda
E a graça das muié!

As iscóla, a Acadimía,
Faz doutô de todo geito:
– Faz doutô de inginharía;
Doutô Juiz de Dereito;
Doutô prá curá duênça;
Faz inté doutô dentista.
Mas, nunca há de fazê,
Um doutô saí de lá,
Formado na puisía,
Num puéta repentista!

E tem o céu brasilêro
Qui cobre as terra Norte!
E tem o cabôco forte,
Tem o valente vaquêro,
As “Festa de Apartação”,
Tem o calô das fuguêra
Das noites de São João!

Quando eu pego na vióla
Qui óiço o gemê das prima,
Os verso sái da cachóla
Im cachuêras de rima!
Praquê maió aligría,
Prá um cabra impruvisadô,
De que numa canturía
Êle lová u'a moça,
Pra dispôis dela lováda,
Fica tôda derrengáda
Agradicendo o lovô?
E a vióla, contente,
Ficá tocando um baião,
Inquanto o cabôco sente,
Outra vióla tocando
Cá dentro do coração?...
Se os versos q'eu impruviso
Não tem graça nem belêza,
Piçuí um grande valô:
– Êsses verso, eu aprendí
No livro da Naturêza
Tendo Deus pru professô!
O cantadô de repente
Tem tudo qui êle quizé:

Tem os cabôco valente
Flô da alma do sertão!
Êsses cabôco ribusto,
Qui vinga a honra ultrajada,
Sem tê mêdo, sem tê susto,
Cum um “Bacamarte” na mão!
Praquê livro ou iscóla,
Praquê ané de doutô?
Se eu piçúo uma vióla,
Tenho livro e prufessô;
Tenho Deus e a Naturêza
Aonde tá a grandêza
De tudo qui Êle criou!?
***
Eu sou feliz, meu patrão.
Eu vivo nesse mundão
Bem satisfeito e contente.
E peço à Deus das artura,
(Ao meu grande prufessô)
Qui não mi farte o repente,
Esse dom qui Êle mi deu
Cum Seu pudê verdadêro
De eu sê impruvisadô,
Cantadô e violêro!
Extraído de LUZ, Zé da. Cantadô e violêro,
blog Josué Gonçalves Araujo do Cordel
(http://goo.gl/RJRPBI),
acesso em 2/8/2016

• Esse cordel se parece com o que lemos anteriormente? Por quê?
• Sobre o que o autor quer chamar a atenção com esses versos?
• De qual dos cordéis você gostou mais? Justifique.
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2C

Vamos conhecer mais um mestre do cordel, o escritor J. Borges.

J. BORGES
José Francisco Borges, nascido em 1935, em Bezerros, Pernambuco, é um dos mestres do cordel e o xilogravurista brasileiro mais
reconhecido no mundo. Em 1964, começou a escrever folhetos de
cordel. Como não tinha dinheiro para pagar um ilustrador, resolveu
fazer ele mesmo os desenhos e ilustrou os mais de 200 cordéis que
lançou ao longo da vida.
Os temas mais presentes em seu repertório são do universo cultural
do povo nordestino: o cotidiano do pobre, o cangaço, o amor, os castigos do céu, os mistérios, os milagres, os crimes e a corrupção. Em
uma entrevista, Borges disse: “Hoje escrevo muito humor, a vida anda
um pouco sacrificada, né, o povo ouve tanta cena de miséria por aí”.

PERNAMBUCO

Faça a leitura do cordel História do homem do porco.
• Com esse título, que história será essa?
HISTÓRIA DO HOMEM
DO PORCO
Um matuto [...]
criou uma casa de porco
dizendo ser pra comer
matou a porca e o porco
e foi pra feira vender.
Chegou na feira cedinho
arranjou uma barraquinha
colocou a carne em cima
e gritou a carne é minha
um freguês pergunta o preço
da carne da bacurinha.
Disse ele: a porca é da mulher
e o porco é todo meu
o preço do porco é o da porca
passou o dia e não vendeu
e já pela tardezinha
um comprador apareceu.
O comprador lhe falou:
a carne é do meu agrado
eu compro a porca e o porco
se o senhor vender fiado
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o meu nome é Sou-Eu
o negócio está fechado.
O matuto disse: está
você é um bom freguês
o homem disse: eu comprei
toda carne de uma vez
e garanto lhe pagar
daqui para o fim do mês.
O pobre homem foi embora
sem a carne e sem dinheiro
em casa disse à mulher:
encontrei um companheiro
que comprou-me a carne toda
e paga no fim de janeiro.
A mulher disse: tu és
um otário convencido
depois de tanto trabalho
dá o ouro ao bandido
mesmo assim eu quero o meu
para comprar um vestido.

CORDEL

Quando passou mais de um ano
numa noite calma e fria
o matuto viajou
e passando uma travessia
na mata escura ele viu
gente que vinha ou que ia.
E com medo gritou
de lá alguém respondeu
não tenhas medo colega
quem está aqui sou eu
o homem encostou e disse:
eu quero o dinheiro meu.
Disse o homem: qual dinheiro
que o senhor diz que quer
ele disse: do meu porco
e da porca da mulher

você agora me paga
dê o caso no que der.
A quem eu vendi a carne
disse: que era sou eu
você respondeu agora
que esse é o nome seu
e por isso me pagas logo
a carne que tu comeu.
O homem pagou a pulso
sem comer e sem beber
apertado no punhal
sem poder se defender
deu o dinheiro que tinha
pra se livrar de morrer.
Extraído de BORGES, J. Vinte historinhas
de cordel para crianças. Jeová Franklin
(org.). Edição fac-similar com xilogravuras
originais. Brasília: Lunário, 2008

• Por que o “homem do porco” obrigou o homem que encontrou na mata escura
a pagá-lo?
• Releia o último parágrafo do quadro sobre o autor. Das questões apontadas,
quais podemos identificar nesse cordel? Explique.
• Você acha que esse cordel se parece com os outros lidos? Por quê?

CORA CORALINA
Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas
(1889-1985) foi uma poetisa e contista nascida
na Cidade de Goiás, Goiás. Considerada uma das
mais importantes escritoras brasileiras, teve seu
primeiro livro publicado aos 70 anos. Mulher simples, doceira de profissão, tendo vivido longe dos
grandes centros urbanos, produziu uma obra rica
em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em
particular dos becos e ruas históricas de sua cidade natal.
Na obra Meu livro de cordel, escreveu assim:
“Pelo amor que tenho a todas as estórias e poesias de Cordel, que este livro
assim o seja, assim o quero numa ligação profunda e obstinada com todos
os anônimos menestréis nordestinos, povo da minha casta, meus irmãos
do Nordeste rude, de onde um dia veio meu Pai para que eu nascesse e
tivesse vida”.

Matiuti Mayuzo/Folhapress

2 D Hoje vamos conhecer a autora Cora Coralina.

GOIÁS
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quer saber mais?

• Passeio virtual pela casa de Cora Coralina, na
Cidade de Goiás, transformada num museu em homenagem à história e produção literária dela no
site Era virtual (www.eravirtual.org/cora_br), acesso em 17/7/2016

Agora vamos ler um dos textos de Cora Coralina: Estas mãos.
• Com as informações sobre a vida e obra de Cora Coralina, do que acham que
o texto irá tratar?
ESTAS MÃOS
Olha para estas mãos
de mulher roceira,
esforçadas mãos cavouqueiras.
Pesadas, de falanges curtas,
sem trato e sem carinho.
Ossudas e grosseiras.
Mãos que jamais calçaram luvas.
Nunca para elas o brilho dos anéis.
Minha pequenina aliança.
Um dia o chamado heroico emocionante:
– Dei Ouro para o Bem de São Paulo.
Mãos que varreram e cozinharam.
Lavaram e estenderam
roupas nos varais.
Pouparam e remendaram.
Mãos domésticas e remendonas.
Íntimas da economia,
do arroz e do feijão
da sua casa.
Do tacho de cobre.
Da panela de barro.
Da acha de lenha.
Da cinza da fornalha.
Que encestavam o velho barreleiro
e faziam sabão.
Minhas mãos doceiras...
jamais ociosas.
Fecundas. Imensas e ocupadas.
Mãos laboriosas.
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Abertas sempre para dar,
ajudar, unir e abençoar.
Mãos de semeador...
Afeitas à sementeira do trabalho
Minhas mãos raízes
procurando a terra.
Semeando sempre.
Jamais para elas
os júbilos da colheita.
Mãos tenazes e obtusas,
feridas na remoção de pedras e tropeços,
quebrando as arestas da vida
Mãos alavancas
na escava de construções inconclusas.
Mãos pequenas e curtas de mulher
que nunca encontrou nada na vida.
Caminheira de uma longa estrada.
Sempre a caminhar.
Sozinha a procurar
o ângulo prometido,
a pedra rejeitada.
Extraído de CORALINA, Cora. Meu livro de cordel. São Paulo: Global, 2005, pp.62 a 64

• O que foi levantado antes da leitura do texto se confirmou? Recupere os apontamentos.
• De quem são “estas mãos”? No que você pensou para dar essa resposta?
• O que há em comum nos diferentes cordéis lidos até agora?

2 E Vamos conhecer o cordelista Sérgio Bahialista e ler um de seus textos, em

que ele homenageia a Bahia.

BAHIA

Peu Fernandes

SÉRGIO BAHIALISTA
Nascido em 1980 na capital paulista, Sérgio Ricardo
Santos da Silva mudou-se para Salvador aos 3 anos.
Adotou o sobrenome Bahialista, uma junção de baiano
com paulista. Certa vez, afirmou que “o falar mais que
peculiar da nossa gente, as expressões pluriculturais
da nossa baianidade nagô, a esperteza dos considerados 'anti-heróis' (como Malasartes ou João Grilo), a
riqueza nordestina, enfim, tudo isso são inspiradores
para minhas viagens poéticas no mundo do cordel”.
Bahialista é professor da rede municipal de Salvador.

SÃO PAULO
4º BIMESTRE
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MINHA BAHIA PENDURADA NO CORDEL
BANHADO EM DENDÊ
Minha Bahia Preta
De grande esplendor
Na beleza de tua gente
Segue em frente sem temor
Do passado a revolução
Inspira irmã e irmão
Com trabalho, suor e amor
Penduro no meu cordel
Versos do meu cabide
Guarda-roupa sempre aberto
Que meu vestir decide
Recôncavo semeador
"Que não pode ser reconvexô"
Pra frente, não regride
Somos sol a 2 de julho
Brotando da sua terra
Nesse chão, bença mãe
Terra fértil que não encerra
Raizes com emoção
Samba chula, nosso chão
Sustentam paz nessa guerra
Grito forte ecoando
Que todos possam me ouvir
Eis aqui nossa Bahia
Quem entra não quer sair
Seu dendê é a magia
Brilha a noite e de dia
Azeviche a reluzir!
Viva a Bahia mais que plural!
BAHIALISTA, Sérgio

• O que você achou do cordel? Há algum trecho de que gostou mais? Converse
e compartilhe com os colegas.
• Que elementos trazidos pelo autor fazem referência à Bahia?
• A expressão “Que não pode ser reconvexô” aparece no texto entre aspas,
pois é um verso da música Reconvexo, de Caetano Veloso. Você conhece essa
música? Por que acha que Bahialista fez uso desse recurso?
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• Quer conhecer mais um autor baiano? O nome dele é Antônio Vieira.

BAHIA
ANTÔNIO VIEIRA
Nascido em Santo Amaro da Purificação (BA), Antônio José dos
Santos Vieira (1949-2007) foi compositor, poeta e cordelista. As
histórias e os personagens inventados por ele retratam a forma de
viver criativa e peculiar do povo brasileiro, tendo o foco na cultura
nordestina. Produziu dezenas de livretos de cordel, como A peleja
da ciência com a sabedoria popular e Akará-jé: o mesmo que comer
fogo, e duas coletâneas. Em uma delas, O cordel remoçado, Vieira
uniu música e literatura popular por meio de linguagem simples e contemporânea. Conheça o cordel Poesia, primeira faixa do CD Cordel remoçado, noYouTube (https://goo.gl/5AxREg), acesso em 8/8/2016.
Apreciem!

• Trecho de Poesia, declamado por Maria Bethânia
nas apresentações do espetáculo Dentro do mar
tem rio, no YouTube (https://youtu.be/2Pf9tjdFJGI),
acesso em 17/7/2016
• Cordel cantado pelo autor no CD Cordel remoçado, no YouTube
(https://goo.gl/U8WdKZ), acesso em 17/7/2016

quer saber mais?

3 A No início desta sequência didática, conversamos sobre o evento cultural

chamado sarau. Chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre esse tipo de
encontro e começar o planejamento do sarau da turma. Vamos retomar o cartaz
com as anotações feitas na atividade 1B?
• Com o seu colega, assista aos saraus de cordel que serão exibidos em sala de
aula e anote no quadro abaixo o que não pode faltar nesse evento.

• Converse com os colegas do 1º e 5º ano que realizaram saraus e complemente
as informações do quadro, caso necessário.
• Compartilhe os registros com a turma e acrescente o que for necessário no cartaz
com a professora, ou com o professor.
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3 B Chegou a hora de decidir como será o sarau de cordel da turma.
• Conversem e definam:
Nome para o sarau
Convidados
Local
Data
Como o sarau será organizado?

Organização do espaço

4 A Com os colegas, selecione os textos que gostariam de ler no sarau com base

no material disponibilizado pela professora, ou pelo professor. Leia os textos em
grupo, converse sobre eles e, juntos, definam dois que indicariam para a leitura e
por quê. Para essa seleção, considerem o público definido anteriormente.
Cada grupo irá explicar para os colegas e para a classe por que os textos foram
escolhidos. Depois fará a apresentação e a leitura dos cordéis. Finalmente todos
irão decidir quais serão lidos no sarau.

4 B Agora vocês vão ouvir mais algumas gravações e vídeos de leitura de cordel.

Fiquem atentos às apresentações, considerando:
• O tom da voz.
• A clareza da pronúncia.
• A interpretação.
• Os recursos utilizados durante a leitura.

Conversem sobre o que assistiram ou ouviram e organizem um registro de tudo o
que precisa ser considerado quando forem ler os cordéis.
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Você e os colegas podem ditar essas observações para a professora, ou para o
professor, registrar num cartaz. Depois copie-as no caderno. Use-as sempre que
preciso. Registre o texto que será estudado pelo grupo.

Nome do cordel
Autor
Informações sobre o autor e/ou sobre o texto

Retome com o grupo a leitura do cordel escolhido, esclarecendo dúvidas de compreensão, conversando sobre as ideias que o texto traz e o modo de ler. Não se
esqueça de todos os combinados feitos até aqui.
Durante o estudo do cordel no grupo, faça marcações no texto que ajudem a orientar a leitura.
Leve o texto para ler e estudar em casa. Ao realizar a leitura em voz alta, oriente-se
pelo registro realizado na atividade 4B. Se possível, compartilhe o texto com um
familiar ou um amigo.

4 C Esse será mais um momento de leitura e estudo do texto em grupo. Combine

com os colegas o modo de ler o cordel, analisando e discutindo como a leitura
poderia ficar melhor, considerando as anotações da atividade anterior.
Decida com o grupo como será a apresentação – se terá música, uso de algum
instrumento e figurino, entre outros, e anote os combinados no quadro abaixo.

Releia o cordel para alguém da família ou um amigo e peça que ele comente sobre os
aspectos em que a leitura pode melhorar. Repita a leitura quantas vezes for preciso.
4º BIMESTRE
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4 D Vamos comparar as leituras entre os diferentes grupos, avaliar a qualidade

e aperfeiçoá-las de acordo com o perfil dos ouvintes que apreciarão o sarau. Cada
grupo irá contar como pretende organizar a apresentação do cordel no sarau. Todos vão analisar as propostas e poderão fazer sugestões.

4 E Hoje faremos o ensaio da apresentação. A turma vai analisar a leitura e ava-

liar se está adequada, considerando que o evento será feito para a comunidade
escolar.
Fique atento e observe o que está bom e não precisa ser mexido e o que necessita
ser ajustado na leitura. A seguir, estão alguns aspectos para orientar sua avaliação,
que deverá ser feita em forma de comentário, ao final do ensaio.
Registre sua opinião sobre as leituras:
Leitor
Aspectos

Sim

Não

Às vezes

Leitura clara, com boa pronúncia?
Houve compreensão do cordel pelos ouvintes?
Os gestos e as ênfases dadas a rimas ou partes
do texto ajudaram a entender?
O timbre de voz foi adequado?
Agora compartilhe na roda suas observações e comentários, contribuindo para o
aprimoramento da leitura do colega.

5 A Chegou o grande dia! Organize com a turma tudo como combinado. O sarau

de cordel será um sucesso!

5 B Este é o momento de avaliar o trabalho realizado. A professora, ou o profes-

sor, irá fazer algumas perguntas para orientar essa reflexão.

Andreza
EM Educador Paulo Freire
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análise e reflexão sobre a língua
variedade linguística

Fotos iStock

CC BY-SA 3.0

1 Observe as imagens.

• Você acha que todas estas pessoas falam do mesmo modo? Por quê?
• O que você acha que pode ter de igual e de diferente na fala delas?
Agora pense em como você costuma falar.
• Você sempre falou dessa maneira? Dê um exemplo.
• Você fala sempre do mesmo jeito quando conversa com um colega, com seus
pais, com sua professora, ou com seu professor, quando está assistindo a um jogo
de futebol ou apresenta o mural de curiosidades sobre os povos indígenas a seus
colegas? Por que acha que isso acontece?

2 Leia os textos e discuta com o colega, com base nas questões propostas.
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• Para quem vocês acham que esses bilhetes foram escritos? E onde circularam?

• Ao ler os textos, vocês conseguiram compreendê-los?

• Há diferenças entre os textos? Quais?

• Agora converse com os colegas sobre tudo o que discutiram.

3 Leia, abaixo, cada um dos trechos dos textos lidos e estudados ao longo
do ano:
Trecho 1 – Conto De como Malasartes fez o urubu falar.

Pedro Malasartes, que sentia fome, bateu à porta e pediu de comer.
Veio atendê-lo uma empregada lambisgoia que foi logo dizer à patroa que ali
estava um vagabundo, com um urubu e uma porta, a pedir de jantar.
A mulher mandou que o despachasse – que a sua casa não era coito de
malandros.
O marido estava de viagem e a mulher no seu bem bom a preparar um banquete para quem ela muito bem o destinava. Neste mundo há coisas!
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Trecho 2 – Conto Robinson Crusoé.
Encontrou-se são e salvo, em terra.
Agradeceu a Deus por tê-lo poupado a vida em tão horrível transe, pois tudo
fora questão de minutos, depois dos quais não haveria mais esperança alguma. Não pode mensurar os êxtases de quem se viu a salvo, como lhe ocorreu
naquele momento, depois de ter passado por tão tremendo perigo.
Caminhou ao longo da praia tocando-se e apalpando-se, para se convencer
de que estava vivo. Fez mil gestos e movimentos para certificar-se de que era
ele mesmo, e pensou na sorte dos seus camaradas, dos quais nem um só
escapara. Nunca mais tornou a vê-los.

Trecho 3 – Cordel Brasi Caboco.
O qui é Brasi Caboco?
É um Brasi diferente
do Brasi das capitá.
É um Brasi brasilêro,
sem mistura de instrangero,
um Brasi nacioná!

Trecho 4 – Notícia Pará lidera arrecadação com multas por desmatamento
ilegal na Amazônia.
Dados do Ibama apontam que o Pará é o estado brasileiro que mais arrecada dinheiro com multas decorrentes do desmatamento ilegal na Amazônia.
Só em 2015, as operações de combate à retirada e venda ilegal de madeira
resultaram na arrecadação de cerca de R$ 15 milhões, neste ano o número
subiu para R$ 30 milhões.

Trecho 5 – Conto Chapeuzinho Vermelho.
Era uma vez uma menininha encantadora. Todos que batiam os olhos nela a
adoravam. E, entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião ganhou dela um pequeno capuz de
veludo vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo
todo, e por isso passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho.

Usando lápis colorido, assinale com uma cor os textos que apresentam um registro escrito mais próximo da língua falada e com outra cor os mais próximos
da língua escrita.
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Socialize as respostas com os colegas e com a professora, ou com o professor.
• Por que acha que isso acontece?

CURIOSIDADE

CC BY-SA 3.0

Não é verdade que no Brasil
fala-se somente o português.
Sabemos, hoje, que cerca de
180 línguas indígenas são faladas e que alguns povos, além
da materna, chegam a falar
outras duas.
Por exemplo, o patxohã é
a língua original dos pataxós,
apesar de não ser a mais falada nos dias atuais. A comunicação entre eles é feita por meio de uma mescla
do português com vocábulos indígenas.
Na sequência Conhecendo povos indígenas, do primeiro bimestre, conhecemos
características de algumas etnias: onde vivem, a organização do trabalho, do
que se alimentam, formas de moradia, aspectos da cultura e línguas. Em relação
às línguas, estudamos que esse é um traço importante da cultura de um povo e
que há no país uma imensa riqueza linguística.

substantivos e verbos
4 Vamos ler um trecho da aventura de Robinson Crusoé.
Neste trecho, Crusoé, após passar a primeira noite na ilha deserta, resolve voltar
ao navio para buscar tudo o que lhe pudesse ser útil.

Quando Crusoé acordou em cima da árvore para onde subira a fim de
passar a noite, viu que a embarcação naufragada tinha sido empurrada pelas ondas para perto da terra e se encontrava agora apenas a uma milha da
praia. Pensou que poderia aproveitar daqueles destroços algumas coisas
que lhe fossem de utilidade. Pôs-se a nadar e, valendo-se de umas cordas,
conseguiu chegar a bordo, onde verificou que os seres vivos que lá havia
eram um cão e dois gatos, que daí por diante passaram a ser os seus únicos companheiros.
Como não havia tempo a perder, encheu as algibeiras com bolacha, construiu uma jangada, à qual ligou algumas arcas dos marinheiros, depois de as
ter abarrotado de mantimentos e ferramentas, e voltou para terra.
No dia seguinte tornou ao navio, construiu outra jangada e levou-a para
terra carregada.
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Releia o texto identificando tudo o que Crusoé fez, o que ele usou para chegar até
o navio e o que encontrou lá, preenchendo o quadro abaixo.
O que Robinson Crusoé fez

O que Crusoé usou para chegar
até o navio e o que encontrou lá

• O que as palavras de cada coluna têm em comum?

Como vimos no bimestre anterior, a maior parte das palavras da língua portuguesa
enquadra-se em categorias que funcionam como caixas organizadoras pelo que
têm de semelhante.

Kevelin
EM do Alto da Cachoeirinha
Nelson Maleiro
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concordância verbal
5 Releia o trecho de Os três porquinhos, completando com as palavras indicadas e ajustando-as conforme o texto. Em seguida complete o quadro.
Era uma vez três porquinhos que
O primeiro porquinho não
um homem que
– O senhor me
– Com muito prazer,
O porquinho

(ir) pelo mundo à procura de fortuna.
(andar) muito,

(encontrar)

(levar) um molho de palha e

(dar) um pouco de palha para eu fazer uma casa?
(responder) o homem e
(ir) muito contente e

(haver) perto um lobo mau que
o porquinho na ceia.
Verbo

-lhe (dizer):

(fazer) sua casa.
(resolver)

(ser) de noite e o lobo
Como ficou

-lhe (dar).

(comer)
(bater) à porta.

Por que ficou dessa forma? O que
considerou para tomar essa decisão?

ir
andar
encontrar
levar
dizer
dar
responder
dar
ir
fazer
haver
resolver
comer
ser
bater
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adjetivo
6 Analise as palavras destacadas no trecho do mito Mandioca – o pão indígena,
lido na sequência do primeiro bimestre.

Mara era uma jovem índia, filha de um cacique. Ela vivia sonhando com o
amor e com um casamento feliz. Em noites quentes, enquanto todos dormiam,
deitava-se na rede ao relento e ficava contemplando a bela lua, alimentando
seu desejo de tornar-se esposa e mãe. Porém, não havia jovem algum a quem
queria dar seu coração.
Certa noite, Mara adormeceu na rede e teve um sonho estranho. Um jovem
loiro e belo descia da lua dizendo que a amava. O sonho se repetiu muitas
vezes e ela acabou se apaixonando pelo moço.

• Qual o papel dessas palavras no texto?
• Identifique no texto e escreva a palavra que se relaciona com:
Jovem
Quentes
Bela
Estranho
Loiro
Belo
• Faria diferença se o mito fosse escrito sem essas palavras? Por quê?
Experimente reescrever no caderno o texto que analisamos sem as palavras destacadas. O que aconteceu?
Nesta atividade, todas as palavras destacadas são adjetivos.
Como pode observar, os adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo,
atribuindo-lhes qualidade, estado.

Sofia
EM Casa da Providência
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ortografia
7 Releia este trecho do conto de artimanha Sopa de pedras.
A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malasarte, muito
matreiro, já tinha um plano na cabeça.
Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e
se mandou pra casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar aposta o
Malasarte não tinha preguiça.
O Pedro foi chegando, foi arranchando, ali bem perto da porteira do sítio
da velha. Esperou um tempo pra ser notado. Quando viu que a velha já tinha
reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de água,
e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água.
A velha, lá da casa, só espiando. E a panela fumegando.
E o Pedro atiçando o fogo.
Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma
espiada. Passou perto, olhou, assuntou, e foi embora. O Pedro firme, atiçando o fogo.
• A história da sopa de pedras é algo que já aconteceu ou que irá acontecer? As
palavras grifadas ajudam a perceber isso? Justifique.

• Observem as palavras grifadas. Quais indicam as ações realizadas por Pedro
Malasarte e quais indicam as ações da velha? Analise e preencha o quadro abaixo.
Palavras que indicam as ações
de Pedro Malasarte

Palavras que indicam
as ações da velha

• Além de indicar as ações dos personagens, o que mais essas palavras têm em
comum?

Converse com os colegas e a professora, ou o professor, sobre o que analisaram.
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8

Vamos recuperar os verbos analisados na atividade anterior.

juntou, amarrou, mandou, demorou, aguentou, esperou, viu, passou,
armou, olhou, botou, acendeu, assuntou, ficou
Agora observe as seguintes palavras:
sal pastel anel coquetel caracol farol pernil
• O que as palavras da segunda lista têm em comum?
• Compare as palavras das duas listas. Por que as da primeira foram escritas com
U e as da segunda com L?

9

Escreva no quadro as palavras que a professora, ou o professor, irá ditar.

Com o colega, analise como escreveram as palavras ditadas e comparem-nas.
Agora socialize suas ideias e, com base nas discussões nas duplas, organize a lista
de palavras ditadas.

uso de mal e mau
10 Observem as frases abaixo.
“Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a pobre
Chapeuzinho Vermelho.”

No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. O Pedro atiçando o fogo. A velha olhando de longe, lá de dentro da casa, de mau humor.
“Pedro Malasartes, tão mal recebido que foi, resolveu subir para o telhado, valendo-se da porta que trazia e lhe serviria de escada.”
“Por toda parte há miséria
No Brasil tudo vai mal”
“– Não, primo – agradeceu Malasartes – basta um cafezinho.

– Mas é seu aniversário primo, eu reconheço que sou um pão-duro, mas um
pouco de cortesia ao primo não faz mal! Se quiser é só pedir.”
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• O que essas palavras destacadas têm em comum?
• É possível saber que critérios foram utilizados para escrever de modos diferentes
as palavras destacadas? Converse com os colegas sobre essa questão.
Para não errar, lembre-se desta dica.
Se for o contrário de bom, é MAU.
Se for o contrário de bem, é MAL.
Agora que já aprendemos a usar MAL ou MAU, escreva um exemplo com cada uma
das palavras.
MAU
MAL

usos do porquê
– Por que temos tantas maneiras de escrever?
– Por quê? Não sei, nunca pensei sobre isso.
– Também não sei o porquê.
– Deve ser porque a nossa língua é muito rica e com tanta pergunta para fazer
precisa mesmo de muitos porquês.

Na língua portuguesa, as palavras por que, porque, por quê e porquê têm usos
diferentes.
Por que – Corresponde a por que razão, por que motivo. É utilizado, em geral, no
início de uma pergunta.
Por quê – Usado no final de frases, também equivale a por que razão.
Porque – Utilizado para dar uma resposta a uma pergunta feita anteriormente, traz
uma explicação ou causa.
Porquê – É um substantivo e vem acompanhado do artigo O ou de um pronome,
sinônimo de motivo ou razão.

Cauê Silva
EM Casa da Providência
4º BIMESTRE
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11 Agora a tarefa será ler as piadas e preencher as lacunas com a forma ade-

quada: por que, por quê, porque e porquê.
Joãozinho pergunta para a mãe:

– Mãe, você sabia que vermelho é cor do amor?
– Sei sim.
–

?
te amo! Toma aqui meu boletim...

Joãozinho chega da escola e a mãe pergunta:
–

você chegou em casa todo molhado, meu filho?

–

eu estava brincando de cachorrinho na escola.

– E desde quando brincar de cachorrinho te deixa molhado?
– Ah, mãe, é

hoje eu era o poste!

A professora pergunta para o garotinho:
você nunca toma banho?

– Carlinhos,

a minha mãe disse que eu tenho uma saúde de ferro!
– E o que isso tem a ver?
– É que eu não quero enferrujá-la, professora!
Duas amigas estavam conversando e uma pergunta para a outra:
– O que fica mais perto, a Lua ou Nova Iorque?
– A Lua, é claro! – responde a amiga.
–

?

–
Nova Iorque.

daqui conseguimos ver a Lua, mas não dá pra ver

Socialize e discuta com os colegas as escolhas feitas.
Retome o quadro Usos do porquê sempre que necessário.

Pâmela Conceição
EM Jaime Vieira Lima
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sondagem
Nome:
Ano:

Data:

ESCRITA DE LISTA
Olá,
Escreva nesta folha, do melhor jeito que conseguir, as palavras e a frase que a
professora, ou o professor, vai ditar. Esta página será destacada e entregue a ela,
ou a ele.
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