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Conviver e 
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Apresentação

Querido aluno,

Receba com muito carinho este livro, que foi feito pensando em você e nos 
muitos e muitos conhecimentos importantes que se pode aprender na escola. 
Ao longo deste material, você será convidado a falar, a ouvir, a escrever, a ler, 
a pesquisar e a pensar para resolver desafios que o levem a colocar em uso 
tudo o que você já sabe, o que pensa e o que aprendeu sobre muitas coisas...

Percorrer as páginas deste livro será como uma grande aventura, em que 
se escolhem diferentes caminhos e pistas para encontrar, ao final, um grande 
tesouro: o conhecimento, que é o maior e mais valioso de todos os tesouros!

Queremos que este livro seja para você uma forma de descobrir e 
aprender cada vez mais. Mas, lembre-se, há coisas que podemos aprender 
sozinhos e muitas outras que aprendemos melhor se fizermos em conjunto 
com o professor ou com os colegas, num exercício de cooperação e 
ajuda mútua, e é por isso mesmo que esta coleção se chama “Conviver e 
Aprender”.

Ah! Outra coisa que gostaríamos de falar: você perceberá também, ao 
longo do ano, que este livro está organizado em partes, que chamamos de 
Disciplinas, e são várias: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize com 
facilidade, pelas cores que as identificam. Língua Portuguesa, por exemplo, tem 
a cor laranja, já Matemática tem a cor verde. Que tal dar uma folheada no 
livro e descobrir por si mesmo?

É exatamente isso que queremos que você faça agora: folheie o livro de 
frente pra trás e de trás pra frente, tome intimidade com as páginas e o jeito 
com que elas conversam com você. Cuide do seu livro com carinho e deixe 
que ele se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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Roda de
Conversa

Você sabe o que é um conto 
maravilhoso? Conhece algum?

Que personagens, cenários, 
tramas poderemos encontrar 
nesse tipo de conto?

com os 
Encante-se

contos



14

Leia o conto a seguir.

A Dama do Lago
 A Dama do Lago era conhecida como a moça mais formosa do 

mundo. Morava num lugar distante e ermo, um vale escondido entre 
as altas montanhas da Escócia. Ali, junto ao lago verde, erguia-se 
imponente um castelo de cristal, o refúgio da bela jovem. 

A Dama do Lago vivia uma existência harmoniosa, cantando com os 
passarinhos, dançando com as fadas, gnomos e anões. 

Mas tudo isso teve um fim, no dia em que apareceu, por ali, 
um cavaleiro feroz e cruel, que soltava fogo pelas narinas. Ele 
invadiu o vale e raptou a Dama do Lago. Por mais que chorasse, ela 
não sensibilizava o coração do bruto. Então, ela lançou um grito 
desesperado, invocando o auxílio de seus amigos. Logo, toda a natureza 
ficou sabendo o que havia acontecido. As montanhas ecoaram o seu 
lamento e o apelo angustiado chegou até o país das fadas. 

A Rainha Loura convocou os súditos para uma reunião, na maior 
clareira do reino e, sob a luz da lua, decidiram vingar a vítima do 
terrível cavaleiro.

No dia seguinte, as fadas deixaram as corolas das flores, onde 
habitavam, e as flores murcharam. Os anões abandonaram as raízes, e 
as árvores secaram. Os gnomos sopraram os prados, que logo ficaram 
amarelos. As salamandras se transformaram em pássaros e voaram para 
o sul, avisando a todos da triste sorte da Dama do Lago.

Para salvar a jovem, chegaram dos quatro cantos os mais 
valentes guerreiros, mas todos eles foram derrotados. Para 

Hora do
desafio

Histórias são “histórias”, 
algumas verdadeiras, outras 
imaginação. Não deixe de 
contá-las, para alegrar o 
coração.



15

penetrar no castelo de cristal, era preciso atravessar um estreito 
desfiladeiro, onde só passava uma pessoa por vez. Era ali que o 
cavaleiro, que vestia uma armadura negra, derrotava todo aquele 
que se aventurasse a salvar a jovem.

A notícia, que chegou até o litoral, tocou o coração de um pobre 
pescador. Ele viu, através de uma gota de orvalho, a dama aprisionada 
e propôs-se a salvá-la. Recebeu ajuda de uma fada, que o acompanhou 
durante a longa jornada. Depois de atravessar altos cimos, precipícios, 
florestas sombrias, finalmente chegou à beira do lago verde. 

Atravessou o desfiladeiro e chamou pelo cavaleiro, que a esta 
altura acreditava que não seria mais importunado. Ao ver aquele jovem 
franzino, sem armadura nem espada, caiu na gargalhada e disse:

— Vou atravessá-lo com a minha lança e assá-lo em fogo lento.

O pescador, confiante, ergueu o porrete que levava e pediu ajuda 
à sua fada protetora. No mesmo instante, o cavaleiro negro perdeu o 
equilíbrio, e a sua lança enterrou-se no chão.
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Ágil como um esquilo, o rapazinho tomou a espada do malvado e 
desferiu-lhe um golpe que o deixou tão assustado que se pôs a correr 
até hoje.

Nesse mesmo instante, toda a natureza festejou. O sol brilhou 
com mais intensidade, o prado voltou a florir e os pássaros tornaram 
a cantar.

O jovem pescador subiu até a torre do castelo de cristal e libertou 
a Dama do Lago, que era prisioneira em sua própria casa.

As fadas surgiram e lançaram suas boas magias sobre os dois 
jovens, que se casaram e foram felizes por muitos e muitos anos.

BUSSATO, Cléo. A Dama do Lago. In:______. Contos e encantos dos 4 cantos do 
mundo. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2003. p. 19-21. 

Esse texto mexe com o mundo da imaginação e da fantasia. 
Converse com seus colegas e professor, que elementos presentes 
no conto revelam isso?

O conto maravilhoso apresenta um mundo encantado que 
surgiu na literatura a partir do conto popular. Desde a Idade 
Média, esse tipo de conto conquista crianças e adultos, para um 
passeio pelo mundo encantado da imaginação, em que não há 
verdades ou mentiras, mas sim muita fantasia.

Vamos ler para entender?

a)  Sente-se com um colega e leia novamente o texto para ele, 
grifando as palavras do conto que vocês não conhecem. 

b)  Em seguida, voltem às palavras grifadas e tentem decifrá-las 
pelo contexto. Se necessário, leiam o trecho novamente. 

c)  Confiram no dicionário se vocês acertaram o significado das 
palavras.

1

2
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 O conto “A Dama do Lago” trata, principalmente:

(    ) de uma dama que morava nas montanhas e caiu no lago.

(    ) de uma bela jovem que foi raptada por um pescador.

(    ) de uma jovem que foi raptada por um cavaleiro cruel e salva 
por um franzino pescador.

(    ) de uma jovem que foi salva por um príncipe alto e forte.

No trecho: 

“Ágil como um esquilo, o rapazinho tomou a espada do malvado 
e desferiu-lhe um golpe que o deixou tão assustado que se pôs a 
correr até hoje.”

a) As palavras rapazinho e malvado referem-se a quais 
personagens do texto?

b) Por que o escritor usou essas substituições?

Num conto, em geral, o autor procura descrever, em detalhes, 
as personagens, o tempo e o lugar da história, com a intenção de 
provocar a imaginação do leitor. 

3

4

5
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Marque, na tabela a seguir, se as expressões retiradas do conto 
indicam tempo ou lugar. 
 

Expressão Tempo Lugar

Morava num lugar distante...

Mas tudo isso teve um fim, no dia 
em que apareceu...

No dia seguinte, as fadas 
deixaram as corolas das flores, 
onde habitavam...
No mesmo instante, o cavaleiro 
negro perdeu o equilíbrio, e sua 
lança enterrou-se no chão...

... finalmente chegou à beira do 
lago verde...

Na tabela abaixo, identifique as características de algumas 
personagens.

Personagem Características

Dama do Lago

Cavaleiro 

Pescador

Fada

6
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Em sua opinião, por que o cavaleiro raptou e prendeu a Dama do 
Lago no castelo de cristal? 

Os contos, entre eles o que você leu nas páginas anteriores, 
são textos narrativos.

Textos narrativos são aqueles que apresentam ações e fatos 
que se desenrolam numa sequência temporal e lógica. Essa 
sequência presente nas histórias é também chamada de enredo.

O enredo é vivido pelas personagens em um determinado 
ambiente ou cenário e é contado por um narrador.

O narrador pode fazer parte da história, inserindo-se como 
personagem, nesse caso ele é chamado de narrador-personagem. Há 
também o narrador que fica de “fora” da história, contando-a como 
observador, nesse caso ele é chamado de narrador observador.

Relendo o texto “A Dama do Lago”, identifique o tipo de narrador 
deste conto. Discuta suas ideias com os colegas e o professor, 
argumentando.

Para melhor entendermos o texto narrativo, vamos reconstituir o 
enredo do conto “A Dama do Lago”, completando a tabela a seguir. 
Descreva: 

7

8

9
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A situação inicial 
da história ou 
introdução

O conflito

O clímax (momento 
crítico da narrativa)

O desfecho

Leia o conto a seguir:

O rei sábio

Havia certa vez, na distante cidade de Wirani, um rei que 
governava seus súditos com firmeza, mas com sabedoria. E assim 
como o temiam por seu poder, amavam-no por sua sabedoria.

Ora, havia bem no centro dessa cidade um poço de água 
fresca e cristalina, do qual bebiam todos os habitantes, inclusive o 
rei e seus cortesãos, pois era o único poço da cidade.

Uma noite, quando tudo estava calmo, uma bruxa entrou na 
cidade e derramou sete gotas de um misterioso líquido no poço, ao 

10
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mesmo tempo em que dizia: “A partir de agora, quem beber dessa 
água ficará louco”.

Na manhã seguinte, todos os habitantes do reino, exceto o rei 
e seu camareiro-mor, beberam da água do poço e enlouqueceram, 
tal como havia predito a bruxa.

E naquele dia, as pessoas, nas ruelas e no mercado, nada mais 
faziam a não ser murmurar: “O rei está louco. Nosso rei e seu 
camareiro-mor perderam a razão. Não podemos permitir que um 
rei louco nos governe, vamos destroná-lo”.

Quando a noite chegou, o rei ordenou que enchessem uma 
grande taça de ouro com a água do poço. E quando a levaram, o 
soberano bebeu dela avidamente, e passou a taça a seu camareiro- 
-mor, para que bebesse também.

E todos se encheram de alegria na distante cidade de Wirani, 
porque o rei e seu camareiro-mor haviam recuperado a razão.

GIBRAN, Gibran Khalil. O rei sábio. In: FRANCIA, Alfonso. Educar com fábulas. 
São Paulo: Ave-Maria, 1999.

Quem é a personagem principal deste conto? Justifique.

O que aconteceu com o rei e seu camareiro após beberem a água 
do poço? 

11

12
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No trecho:

“Havia certa vez, na distante cidade de Wirani, um rei que 
governava seus súditos com firmeza, mas com sabedoria. E assim 
como o temiam por seu poder, amavam-no por sua sabedoria.” 

a) Os termos o e no referem-se a quem?

b) Por que o autor usou esse recurso?

Você acha que uma pessoa pode ser amada e temida ao mesmo 
tempo? Você conhece alguém assim?

O desfecho da história nos faz refletir. Reúna-se em grupo com 
alguns colegas e discutam, oralmente, qual dos provérbios a seguir 
poderia corresponder a uma reflexão sobre a história lida. Por quê?

a) É preciso saber lidar com o oponente, em vez de desafiá-lo.

b) Dê-lhes um dedo e eles tomarão o braço.

c) Quem anda com lobos, aprende a uivar.

d)  Quem não nada se afoga.

e)  Tenha parentesco com a hiena, e todas as hienas serão suas 
amigas.

13

14

15
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f) O pior cego é aquele que não quer ver.

Compartilhem e debatam com os demais grupos as diferentes 
opiniões e argumentos sobre a questão anterior.

Tendo lido, nesta unidade, o primeiro texto, “A Dama do Lago”, e 
este último, “O rei sábio”, assinale quais alternativas abaixo são 
verdadeiras.

(     ) Os dois textos são fictícios e do gênero narrativo.

(     ) No primeiro texto, a personagem que desencadeou o conflito 
foi o cavaleiro negro, e no segundo texto foi a bruxa.

(     ) Os dois textos, para anunciar a fala das personagens, usaram 
travessões.

(     ) Tanto o primeiro texto como o segundo narram o seu enredo 
em lugares e tempos distantes.

(     ) O primeiro texto mais longo, é um conto maravilhoso, o 
segundo, mais curto, é um conto popular.

Imagine-se como um morador da cidade de Wirani, que viu 
a bruxa contaminando a água e descobriu a sua intenção. 
Planeje um cartaz, em seu caderno de produção de texto, 
informando os demais habitantes da cidade sobre esse fato. 
Imagine que esse cartaz será exposto em todos os locais 
públicos possíveis do reino. Utilize linguagem e ilustrações 
que chamem a atenção. Para isso, pesquise, com o professor, 
outros tipos de cartazes, para usar como modelo. A seguir, 
mostramos alguns.

16

17

18
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Atenção galera da 
E.M. Cardeal Leme!

Vem aí a eleição para o
Grêmio Estudantil 2011!

Venha e faça parte do futuro da
nossa escola. Participe das eleições.
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As orações são formadas por diferentes classes de palavras. 
Entre elas, há duas classes muito importantes:

• o substantivo, que é tudo o que nomeia as coisas em geral, 
é tudo o que pode ser visto, tocado ou sentido.

• o verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de 
estado, fato, fenômeno natural ou desejo.

Leia o trecho abaixo, do texto “O rei sábio”, atentando para as 
palavras em destaque.

“Quando a noite chegou, o rei ordenou que enchessem uma 
grande taça de ouro com a água do poço.”

a) A que classe de palavras pertencem as palavras escritas em 
vermelho? E as escritas em azul? 

b) Compare as suas respostas com as de outros colegas.

c)  Tentem ler a frase sem as palavras que foram destacadas. 
Observe que, de fato, essas palavras são fundamentais na 
compreensão da frase.

Em dupla, voltem ao primeiro parágrafo do texto “O rei sábio”, 
circulem os substantivos e sublinhem os verbos.

No primeiro parágrafo do conto “O rei sábio”, a palavra cidade 
começou com letra minúscula, já a palavra Wirani foi escrita com a 
primeira letra maiúscula. Por quê?

19

20

21
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Vamos criar nomes para as personagens:

a) rei: ___________________________________________________

b) camareiro-mor: _________________________________________

c) bruxa: _________________________________________________

As palavras: rei, camareiro-mor e bruxa podem referir-se a 
qualquer pessoa, por isso são chamadas de substantivos comuns e 
são escritas com a letra inicial minúscula. 

Os nomes que você criou para cada um desses substantivos 
comuns referem-se a um ser em particular, portanto são chamados 
de substantivos próprios e são escritos com a letra inicial maiúscula.

Diante do que você aprendeu e do que já sabia, em quais 
circunstâncias usamos letras maiúsculas no início de palavras?

Por que os títulos dos textos lidos foram iniciados com letra 
maiúscula?

Troque as palavras em destaque pelas palavras que estão nos 
parênteses e note o que mudou.

a) A bruxa entrou na cidade e derramou veneno no poço. (bruxas)

22
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b) O rei tomou a água e enlouqueceu. (tomará)

As mudanças que aconteceram nas frases da atividade 25  
referem-se à organização e relação entre as palavras na oração 
e são chamadas de concordância nominal e verbal. Pense numa 
forma de explicar isso, oralmente, aos seus colegas e professor.

As palavras abaixo foram retiradas do texto “A Dama do Lago”, em 
todas elas há presença da letra s. Classifique-as, de acordo com a 
tabela.

sensibilizava, formosa, país, harmoniosa, passarinhos, soltava, 
chorasse, desesperado, seguinte, secaram, sopraram, avisando, 
propôs, atravessar, passava, aventurasse, aprisionada, assar, 
assustado, intensidade, pássaros, prisioneira, flores.

S inicial
 SS no meio da 

palavra

S com som de 
Z no meio da 

palavra

S no meio da 
palavra

S final

26

27
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Olhando para a escrita dessas palavras, você consegue perceber 
alguma regra ortográfica? Discuta com seus colegas e registre no 
seu caderno.

Procure em revistas outras palavras com as mesmas características, 
para ver se as regras se mantêm.

Leia o trecho inicial de um conto maravilhoso presente 
no Material de Encarte. Recorte-o e cole-o no caderno 
de produção de texto, para dar continuidade à 
história. Imagine-se como um escritor de literatura 
infantil, caprichando no texto para mandá-lo a uma 
editora, para futura publicação em um livro.

Antes de iniciar sua produção, vamos analisar com o professor e 
os colegas alguns aspectos do trecho do conto que você leu, para 
depois continuá-lo.

a)  O tempo e o lugar da história já estão descritos? Será preciso 
criar novos cenários e descrevê-los?

b) O texto apresenta uma personagem, a princesa, será preciso 
criar outras personagens para interagir com ela? Como serão 
essas personagens? Que tipos de personagens aparecem em um 
conto maravilhoso?

c) Que tipo de linguagem se usa num conto maravilhoso? Lembre-se 
do estilo desse tipo de texto que você estudou com o professor, 
lendo outros textos do gênero.

d) Nesse trecho da história, podemos perceber a situação inicial, 
ainda falta estabelecer o conflito, a resolução do conflito e o 
desfecho. Pense sobre isso.

e)  Quem está contando a história é um narrador-personagem ou um 
narrador observador? Preste bastante atenção na concordância 
verbal para descobrir e continuar a história.

28
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f)  Nomes de personagens e lugares são substantivos próprios, não 
se esqueça de escrevê-los com letra maiúscula.

g) Você já sabe que há mais de uma forma de anunciarmos a fala 
das personagens. Escolha a que você utilizará.

h)  Não se esqueça de pensar na escrita correta das palavras, nos 
parágrafos, na pontuação e no título da sua história.

Todo escritor, antes de publicar seu texto, revisa-o muitas vezes, 
tentando garantir a compreensão dos leitores. Agora é a sua vez! 
Vamos fazer um checklist?

Em relação ao conto Sim Não

Coloquei título no conto?

Criei e descrevi mais algumas personagens?

Criei um conflito marcante para a história?

O conflito foi resolvido?

Fui claro ao descrever os fatos da história?

Coloquei todos os detalhes importantes?

Construí a história pensando em palavras, termos 
e situações próprias de um conto maravilhoso?

A história teve um final feliz?

32
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Em relação à escrita Sim Não

Os parágrafos foram iniciados com letra maiúscula 
e com distância da margem?

Os verbos estão escritos no tempo certo?

Foram utilizados sinais de pontuação?

As palavras estão escritas corretamente?

Usei letras maiúsculas no início dos substantivos 
próprios?

Foram usadas substituições para evitar 
repetições?

Anunciei a fala das personagens com travessão ou 
aspas?

Minha letra está legível?

Agora, o professor irá ler em voz alta o conto original, 
integralmente, do Caderno de Leitura. Será que o jeito do autor 
escrever também ajuda a revisar mais alguma coisa no seu texto?

Converse com os colegas e o professor sobre as comparações entre 
o enredo, o fim do texto original e o seu.

Troque o seu texto com alguns colegas e veja também que outras 
possibilidades eles utilizaram para escrever essa mesma história.

33
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Leia novamente o conto “O príncipe sapo”, no Caderno de Leitura, e 
responda.

Por que o sapo voltou a procurar a princesa no castelo? 

A (    ) Porque ficou com saudades dela.

B (    ) Porque queria as roupas e as joias da princesa em troca do 
brinquedo devolvido.

C (    ) Porque queria que ela cumprisse o que lhe prometera: deixá-lo 
ser seu companheiro.

D (    ) Porque estava com fome e sabia que o almoço estava sendo 
servido.

“Ela (a princesa) o ignorou até que o rei lhe ordenou. Uma vez que o 
sapo estava na cadeira, quis sentar na mesa. Quando subiu, disse:  
— Aproxima teu pratinho de ouro, porque devemos comer juntos.

Ela o fez, porém se via que não de boa vontade.”

A expressão “Ela o fez”,  refere-se: 

A (    ) à princesa comer num prato de ouro.

B (    ) à princesa ter um final feliz com o sapo.

C (    ) à princesa ter feito o seu próprio prato.

D (    ) à princesa aproximar seu prato do sapo para comerem juntos.

Pense e
responda
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As lavadeiras. Reprodução de 
pintura de Almeida Júnior, que 
registra uma cena cotidiana nas vilas 
paulistas do século XIX.

Os pequenos vendedores de água.

Torneira Pública de 
Indaiatuba, 1915.
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O que é um relato histórico?

Para que serve um relato histórico?

Você já ouviu histórias de quando você nasceu?

Será que essas histórias podem ser relatos 
históricos?

articulando fatos e sujeitos 
num determinado

Relato
histórico:
tempo

Roda de
Conversa
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Leia o texto a seguir:

A nascente do Córrego Municipal

Os lugares habitados são, por excelência, memoráveis. 
Paul Ricoeur

A aguada e o córrego

Ao chegar à Vila de Indaiatuba, o 
viajante encontrava nesse trecho do Córrego 
Municipal, já em 1863, um chafariz. 
Segundo a tradição, era aqui que as mulas, 
que no lombo transportavam grande parte 
do comércio da época, matavam a sede 
e descansavam, seguindo viagem, morro 
acima, pela Rua das Tropas, hoje Rua Treze 
de Maio. Os tropeiros pernoitavam no Largo 
de Santa Cruz, atual Praça Rui Barbosa, 
ponto de partida para São Paulo, pela 
estrada que beirava o Rio Jundiaí.

No fundo do vale, em frente ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo, forma-se o 
Córrego Belchior, que já foi chamado de 
Rio Municipal. Suas águas, que moviam o 
engenho de cana da Fazenda Pau Preto, 
correm em direção ao Córrego Barnabé, 
e daí seguem para os rios Jundiaí e Tietê. 
Nos séculos dezoito e dezenove, o percurso 

1

Hora do
desafio

Como é possível saber 
sobre fatos e histórias de 
antigamente? Fatos que o 
tempo não apagou, porque 
alguém registrou!

As lavadeiras. Reprodução de 
pintura de Almeida Júnior, que 
registra uma cena cotidiana nas 
vilas paulistas do século XIX.

Desenhos de Nilson Cardoso 
de Carvalho.



35

entre Indaiatuba e Itu era feito em uma 
pequena estrada de terra ao longo desses 
rios: pelos viajantes, em cavalos e burros, 
pelos carreiros, com seus bois atrelados, 
pelos pequenos sitiantes e pelas crianças 
em busca de diversão, a pé. Os rios eram 
uma referência fundamental para a vida 
nas suas necessidades e atividades mais 
básicas: o alimento, a criação, o cuidado 
com o corpo e com os objetos.

O século XX e  
a engenharia sanitária

Em 1915, a prefeitura 
criou o primeiro serviço de 
águas de Indaiatuba. Vemos 
ao lado o percurso da água 
encanada, entre a nascente 
e a caixa-d’água, em frente 
à Praça Prudente de Moraes. 
No projeto, vemos a Rua 
Alegre, atual Rua Nove de 
Julho e a Rua das Tropas, 
atual Treze de Maio.

O vale, que havia sido 
aterrado para a construção 
da estrada de ferro, ganhou 
uma casa de máquinas para 
abrigar uma bomba-d’água, 
como vemos a seguir, em 
foto de um documento de 
1940 e ao lado, no projeto 
original de 1915.

Nascente do córrego, em projeto 
de captação de águas de 1915.

Projeto da casa de captação de água, 1915.
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As águas da nascente 
do Córrego Municipal 
foram encanadas e levadas, 
subterrâneas, até o alto do 
morro, para uma caixa-d’água 
atrás do jardim público. Esse 
jardim ficava onde, nos anos 
sessenta, foi construída a 
prefeitura, em frente à praça 
Prudente de Moraes. Vemos 
essa caixa ao lado, no projeto 
de 1915, e já construída, 
no jardim público, atrás dos 
foliões.

Dessa caixa, a água era 
distribuída para oito torneiras 
públicas no centro, de modo 
que a população pudesse 
cuidar de seus afazeres 
cotidianos sem o esforço de 
ir ao rio. Muitos meninos da 
cidade trabalhavam pegando 
água em latas e vendendo-a 
nas casas.

Projeto da casa de máquinas 
para abrigar a bomba, 1915.

Foto de bloco carnavalesco. A caixa-d’água está ao 
fundo, à direita.
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O projeto de captação de água 
realizado em 1915 foi a primeira 
obra de engenharia sanitária da 
cidade. Também previa a construção 
de uma lavanderia pública, que 
vemos à direita, e já em uso, abaixo, 
na foto de 1934.

Hoje, o Serviço Autônomo de 
Águas e Esgotos homenageia esse 
lugar que representa nossa primeira 
fonte de água. Cuidando do nosso 
ambiente, busca garantir que a água 
que jorra, confortavelmente, nas 
torneiras de nossas casas possa 
continuar a existir, juntamente 
com nossas árvores, pássaros 
e nascentes. Em busca de um 
ambiente que lembre aquele que 
o músico Nabor Pires de Camargo 
descreveu em suas memórias, com 
uma saudade tão viva que quase 
podemos dizer que sentimos também:

Nunca pude esquecer a vida simples e tranquila daqueles 
tempos: a casa grande, a família numerosa, o céu aberto, 
o ar puro, a igreja matriz, a banda no jardim, o cinema, os 
bailes, as festas juninas, o circo, o chafariz, a raia reta, as 
touradas, os rodeios, a cervejaria do Hildebrando Pinfari, 
o verdadeiro samba, as quadrilhas bem marcadas, os 

Torneira pública.

Venderores de água
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jogos de futebol e, principalmente, os verdes campos cheios 
de frutos deliciosos! Neles havia os indaiás, os araticuns, os 
guapicurus, as uvaias, as amoras, as pitangas, os cajuzinhos do 
campo, as guapevas, os araçás e as guabirobas.

KOYAMA, Adriana Carvalho. A nascente do Córrego Municipal. In: ______. Indaiatuba: 
história e memórias da antiga Freguesia de Cocaes e dos anos que se sucederam desde 

então. Campinas: Komedi, 2012. 196 p.

Projeto de lavanderia pública, 1915.
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Vamos ler para entender? 

a)  Sente-se com um colega e leia novamente o texto para ele, 
grifando as palavras do relato que vocês não conhecem. 

b)  Em seguida, voltem às palavras grifadas e tentem decifrá-las 
pelo contexto. Se necessário, leiam o trecho novamente.

c)  Confiram, no dicionário, se vocês acertaram o significado das 
palavras.

Quem narra esse texto? O narrador se inclui na narração?

Assinale a alternativa correta. Esse texto relata: 

(    ) uma história com a sequência de enredo: situação inicial, 
conflito, resolução do conflito e desfecho.

(    ) um aviso à população.

(    ) acontecimentos históricos, que influenciaram a vida de 
pessoas, num tempo cronologicamente definido.

Esse texto foi inventado ou retrata fatos e acontecimentos reais? 
Como você sabe disso? 

Quem são as pessoas ou grupos envolvidos no relato? 

2

3

4

5

6
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Cite os acontecimentos históricos relatados no texto. 

Qual é a época dos acontecimentos relatados no texto? 

O texto que você acabou de estudar é um relato histórico. Ele 
revela os acontecimentos e ideias produzidas num determinado 
tempo histórico e pode apresentar os diferentes modos de vida de 
uma sociedade no passado, que refletem nas ações do presente. Para 
ser produzido um relato histórico, os dados informados precisam 
ter comprovação em fontes reais: fotos, mapas, documentos, 
depoimentos e outros. Essas fontes são interpretadas, em geral, por 
historiadores, que não se incluem na narração.

Leia o texto a seguir:

As torneiras-d’água

Próximo à Estação Sorocabana, havia várias biquinhas de água, 
que serviam aos moradores daquela região. Isso antes de 1916.

Entre a estação e o Pasto do Pinheiro, onde hoje é o hospital, 
existia um capão de mato e o terreno era muito úmido, havendo 
várias nascentes.

A criançada, inclusive eu, ainda costumava armar armadilhas 
para pegar os pássaros. Muita gente ia tomar água fresca e boa 
numa vertente que havia ali, servindo-se de uma telha como bica. 
As mulheres aproveitavam o acúmulo de água vinda da nascente 

7

8

9
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para lavar as roupas. Curioso: ali não havia brigas, porque eram 
muitas as bicas e portanto todos podiam utilizar-se da água.

Em 1916, a prefeitura mandou construir um açude, formando 
um tanque. Mais tarde, Pedro Filletti, o mesmo que construiu o 
matadouro, erigiu uma caixa-d’água de 10 000 litros, sobre seis 
pilares, no mesmo local onde foi o antigo Cemitério São José1. E, 
com isso, o movimento para a biquinha terminou. A bomba, por um 
tubo de duas polegadas, fornecia o precioso líquido à população.

Na esquina das ruas Cerqueira César e XV de Novembro, 
havia uma torneira, a qual apelidaram de Torneira do Ambrósio, 
por ficar perto da casa daquele senhor. A Torneira do Chiquinho, 
como o povo chamava, ficava no cruzamento da rua Candelária 
com a rua do Comércio, hoje Siqueira Campos. Havia outra, 
ainda, na rua Siqueira Campos com a rua 13 de Maio, hoje 
Pedro de Toledo, e o povo passou então, a exemplo das outras, 
a cognominá-la de Torneira da Torrefação. Nesses pontos, a 
fila era indispensável, e sábado a situação se agravava para 
os construtores, porque a prefeitura proibiu, aos pedreiros, a 
retirada de água após o meio-dia.

Apesar desse melhoramento introduzido, os moradores 
reclamavam por causa do gosto de azinhavre que a água possuía. 
E, para saciar a sede, tinham mesmo de ir buscar água no velho 
chafariz. Deste modo, Indaiatuba não podia progredir, com 
todos esses empecilhos. Foi nessa época que surgiu um homem 
político que escrevia no jornal O Município, que poria água boa 
em Indaiatuba. Os da oposição, é claro – naquele tempo também 
havia disso –, escreviam, na Gazeta do Povo, que teríamos “água 
elétrica” e “luz encanada”.

A instalação da água encanada, com distribuição em todas as 
ruas, inclusive nos domicílios, somente se consolidou em 1936.

Com isso, o povo teve o seu sonho realizado e passou a 
assistir ao imenso progresso de nossa cidade. E os que vivem 
até hoje, o quanto não admiram a nossa magnífica e pitoresca 
Indaiatuba!

ZOPPI, Antônio. As torneiras-d’água. In: ______. Reminiscências de Indaiatuba. 
Indaiatuba (SP): Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, 1998. p. 35-37. (Col. Crônicas 

Indaiatubanas, 1).

1 Onde se localiza hoje o prédio dos Correios (Central).
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Em geral, os autores de relatos históricos não se incluem na 
narração, tentando deixar que os fatos falem por si. No relato “As 
torneiras-d’água”, o autor se inclui na narração? Grife as palavras 
no texto que o fizeram perceber isso. Converse com o professor e 
os colegas sobre suas descobertas.

Pelo que você debateu com os colegas e o professor, o texto “As 
torneiras-d’água” é:

(     ) um relato histórico.

(     ) um conto.

(     ) um aviso.

(     ) um relato de memórias ou pessoal.

10

11

Relato pessoal é um texto que relata experiências pessoais. 
Geralmente, é narrado em primeira pessoa, com verbos no 
presente ou no passado. A linguagem pode ser formal ou informal, 
dependendo da intenção do autor. Pode ser oral ou escrito. Nele, 
é importante marcar o tempo e o espaço da situação vivida. 
Na narração dos acontecimentos, pode haver manifestação de 
sentimentos e sensações.
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O que os textos “A nascente do Córrego Municipal” e “As torneiras- 
-d’água” têm de semelhante? 

E de diferente? O que marcam essas diferenças?

Na citação do texto “As torneiras-d’água”:

Foi nessa época que surgiu um homem político que escrevia no 
jornal O Município, que poria água boa em Indaiatuba. Os da 
oposição, é claro — naquele tempo também havia disso —, 
escreviam, na Gazeta do Povo, que teríamos “água elétrica” e “luz 
encanada”.

a) Na citação acima, em que trecho podemos notar traços de 
ironia? Explique.

12

13

14
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b) Por que “água elétrica” e “luz encanada” aparecem entre aspas?

c) O trecho em negrito expressa uma opinião ou um fato?

Leia as memórias de Nabor Pires Camargo, retiradas do texto “A 
nascente do Córrego Municipal”.

Nunca pude esquecer a vida simples e tranquila daqueles tempos: a 
casa grande, a família numerosa, o céu aberto, o ar puro, a igreja 
matriz, a banda no jardim, o cinema, os bailes, as festas juninas, 
o circo, o chafariz, a raia reta, as touradas, os rodeios, a cervejaria 
do Hildebrando Pinfari, o verdadeiro samba, as quadrilhas bem 
marcadas, os jogos de futebol e, principalmente, os verdes campos 
cheios de frutos deliciosos! Neles havia os indaiás, os araticuns, 
os guapicurus, as uvaias, as amoras, as pitangas, os cajuzinhos do 
campo, as guapevas, os araçás e as guabirobas.

a) Grife no texto acima um trecho em que Nabor manifesta uma 
opinião sobre a vida da época.

Na citação há:

b) um ponto de exclamação, por que você acha que ele foi usado?

c) o uso de dois-pontos, por que você acha que eles foram usados?

15
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d) muitas vírgulas, por que você acha que elas foram usadas?

Vamos recordar o que você estudou na unidade anterior.

a) Localize, no trecho das memórias de Nabor (citado na página 
anterior), as palavras que sejam das seguintes classes:

Substantivos 
comuns  

(apenas 5 palavras)

Substantivos 
próprios

Verbos

b) Converse com o professor e os colegas por que você classificou 
as palavras dessa forma.

Nas expressões:

vida simples; família numerosa; céu aberto; 
verdadeiro samba; frutos deliciosos; verdes campos

a) As palavras escritas em preto são substantivos. E as escritas em 
verde? Em sua opinião, qual a função delas ao se referirem ao 
substantivo? Discuta com os seus colegas.

16

17
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b)  No trecho do texto das memórias de Nabor (citado na página 
anterior), encontre outras palavras com essa mesma função, 
pintando-as.

Que efeitos o adjetivo ou a locução adjetiva provocam na leitura?

Num relato pessoal, o uso de adjetivos é importante. Por quê?

Transforme as locuções adjetivas em adjetivos. Por exemplo:

O músico tinha muita coragem, ele era corajoso.

a) Campo com bom cheiro é um campo _________________.

b) Frutas com gosto bom são frutas _____________________.

c) Local com muitos perigos é um local __________________.

d) Declaração de amor é uma declaração ________________.

e) Paixão sem freio é uma paixão _______________________.

18

19

20

A palavra que qualifica, caracteriza, especifica e manifesta 
um efeito de sentido do substantivo é chamada de adjetivo. E 
quando mais de uma palavra assume a função de um adjetivo, elas 
recebem o nome de locução adjetiva.
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f) Beleza de anjo é uma beleza ____________________.

g) Força de leão é uma força ________________________.

h) Líquido sem cheiro é um líquido _____________________.

i) Aventura de romance é uma aventura ____________________.

j) Aves da noite são aves ________________________.

k)  Confiança sem limites é uma confiança ___________________.

l) Amor de filho é um amor _______________________.

Leia, no Caderno de Leitura, o texto “A infância”, que faz parte do 
livro Recordações de um clarinetista, que é um relato de experiências 
vividas por Nabor Pires Camargo. Com os colegas e o professor, 
comparem a linguagem desse relato com a dos outros relatos, 
estudados nesta unidade.

Agora é a sua vez! Prepare-se para produzir um relato oral de alguma 
experiência interessante que você viveu e gostaria de compartilhar 
com um colega. Se quiser fazer pequenas anotações, em seu caderno, 
para não esquecer os detalhes, será bom. Pense em:

a) O que você vai contar?

b) Por onde vai começar? E depois?

c) Outras pessoas viveram essa experiência com você? Quem são? 
Como são essas pessoas?

d) Em que época esse fato ocorreu?

e) Em que local esse acontecimento se deu? Como é o local?

f) Foi uma experiência feliz, triste, engraçada... Use de palavras 
que ajudem a demonstrar esse sentimento.

g) Como a pessoa para quem você irá relatar o fato é seu colega, a 
linguagem poderá ser mais informal.

Depois de pensar em tudo, certificar-se de suas anotações,  
sente-se ao lado de um colega e compartilhe com ele o seu relato, 
ele deverá ouvi-lo. Quando você terminar, será a sua vez de ouvir 
o relato do colega. Ao final, conversem sobre o que um achou de 
interessante no relato do outro.

Agora, vocês irão escolher um relato feito por um colega de classe, para 
ser gravado e depois transcrito, coletivamente, do oral para o escrito.

21

22

23

24 
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Releia uma das frases do relato “A infância”, de Nabor Pires Camargo:

Nós julgamos que o mano tinha ficado cego.

A palavra destacada é um exemplo de linguagem:

A (    ) encontrada nos livros técnicos.

B (    ) estudada nas gramáticas.

C (    ) empregada mais informalmente.

D (    ) destinada a uma autoridade.

Por que a mãe da Mônica utilizou a mangueira para colocar água no feijão? 

A (    ) Porque não havia torneira próxima.

B (    ) Porque ela precisou buscar água numa torneira pública.

C (    ) Porque a Magali é muito comilona.

D (    ) Porque a mãe da Mônica não tinha uma caneca para transportar 
a água.

Pense e
responda



Matemática
4.º Ano | 1.º Bimestre
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sou um
Eu
“número”

Roda de
Conversa

Você concorda com o título desta 
unidade? Por quê?

O que sugere a palavra “número” no 
título? Discuta com os colegas e aponte a 
hipótese que mais se adapta à realidade.

Em que situações você é um número?
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Forme dupla com um colega e discutam sobre a questão:

a) Números: é possível viver sem eles? Por quê? Registre as 
conclusões.

b) Por que a humanidade precisou organizar um sistema de registro 
utilizando números?

1

Hora do
desafio

Será que o homem sempre 
calculou? Você sabia que o ábaco 
foi o primeiro computador que o 
homem inventou? E desde então, 
nunca mais parou! 

Antigamente, os homens só usavam sinais, sons e desenhos para 
se comunicar. Com o decorrer do tempo, organizaram as palavras, 
numa constante transformação, até as escritas que conhecemos hoje.

Na Matemática, a história não foi diferente.
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Represente com desenhos como o homem primitivo registrava a 
quantidade de caça e pesca que abatia, ou o rebanho de ovelhas 
que possuía.

a) O que auxiliou o homem a fazer contagens de 10 em 10?

2

Os diferentes sistemas de numeração, no entanto, só foram 
surgir milênios mais tarde, quando os homens já dominavam 
técnicas de agricultura, domesticavam animais, construíam casas 
e trocavam mercadorias. Necessitavam, então, de processos de 
contagem mais complexos com os quais pudessem fazer registros 
para serem consultados em outros momentos.
Assim surgiu o sistema de numeração egípcio, um dos mais 
antigos. Nesse sistema, os símbolos que representavam os 
números eram diferentes dos nossos. Observe o quadro:

Nosso símbolo Símbolo egípcio Objeto representado

1 bastão vertical

10 calcanhar

100 corda enrolada

1 000 flor-de-lótus

10 000 dedo apontando

100 000 peixe bacalhau

1 000 000 homem assustado
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Como ficaria o número da sua casa se você o escrevesse com 
símbolos egípcios?

Pesquise e descubra onde, atualmente, utilizamos a numeração 
romana.

a) Como ficaria a data do seu aniversário, se você usasse a 
numeração romana?

b) Em seu caderno, faça uma lista de datas que você considera 
importantes, com dia, mês e ano. Em seguida, transforme essas 
datas em numerais romanos.

3

4

Outro sistema de numeração é o romano. Criado na Antiguidade, continuou 
sendo usado na Europa durante muitos séculos. Utiliza-se sete símbolos 
para representar os números. 

I II III IV V VI VII VIII IX X L C D M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 500 1 000
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Contribuição hindu

Utilizando o ábaco, em vez de operarem com pedrinhas, os 
hindus utilizaram os nove primeiros algarismos escritos.

Os algarismos eram traçados nas colunas de areia, sendo que 
se apagavam as quantidades quando essas completavam a dezena, 
isto é, transportava-se uma unidade para a ordem superior.

Quando o número de determinada ordem faltava, bastava que 
eles deixassem a coluna vazia. Por exemplo, para operar com o 
número 407 representavam:

|4| |7|
c) Como fica a representação desse número no ábaco? Demonstre.

d) Represente, no ábaco, o ano em que estamos.

O nosso sistema de numeração é formado por agrupamentos de 10 
em 10, isto é, na base 10, por isso é denominado de sistema de 
numeração decimal.

a) Observe o número formado no ábaco e responda:

5

Para a leitura de números como esse, fez-se necessária a criação de uma 
palavra particular para a ausência de unidades. Essa palavra criada pelos sábios 
hindus foi muito simples: sunya, que significa vazio. 
A criação do símbolo para o zero se deu por volta do século V d.C. Ela ocorreu 
quando os hindus passaram a representar as quantidades utilizando os 
próprios algarismos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) e o princípio posicional sem a 
utilização do ábaco.
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b) Como se lê esse número? Escreva por extenso.

c) Quantas unidades ele tem?  _______________________________

d) Quantas dezenas?  _______________________________________

e) Quantas centenas?  ______________________________________

f) Quantas unidades de milhar? ______________________________

g) Quantas dezenas de milhar? _______________________________

h) Se você acrescentar, no ábaco, duas dezenas de milhar, que 
número formará?

DM UM C D U
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Quando um número é representado no sistema decimal, cada 
algarismo que o compõe tem um determinado valor, de acordo com 
a posição que ocupa nesse número.

a) Dê os valores posicionais que o algarismo 3 assume nos números:

 329 370  _____________________ e  _______________________

 1 532  _________________________________________________

b) Escreva os valores posicionais do algarismo 3 por extenso.

Qual foi a primeira cidade 
fundada no Brasil?

São Vicente, um município do estado de 
São Paulo, foi a primeira vila fundada pelos 
portugueses, em 1532. Sua população estimada, 
em 2006, era de 329 370 habitantes. A cidade 
ocupa uma área de 148 km².

6

Para facilitar a leitura de um número, separamos seus algarismos em grupos 
de três, da direita para a esquerda. Cada agrupamento é chamado de classe.
Cada uma das classes possui três ordens, denominadas, da direita para a 
esquerda, de: unidade, dezena e centena.

[S
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ce
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ra
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c) Escreva, no quadro de ordens, os números que aparecem no 
texto. 

Classe dos milhares Classe das unidades

Ordens Ordens

6.ª 5.ª 4.ª 3.ª 2.ª 1.ª
Centena 
de milhar

Dezena 
de milhar

Unidade 
de milhar Centena Dezena Unidade

d) Coloque em ordem crescente os números que aparecem no 
texto.

e) Quantas classes e ordens têm os números que aparecem no 
texto?

f) Que algarismo ocupa a ordem da dezena de milhar no número 
329 370?
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Nome das 
classes

classe dos 
milhões

classes dos 
milhares

classes das 
unidades

Nome das 
ordens

ce
nt
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e
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na
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ad
e

Ordens 9.ª 8.ª 7.ª 6.ª 5.ª 4.ª 3.ª 2.ª 1.ª

g) Utilizando o quadro de ordens e classes, como se lê o número 
que representa a população de Indaiatuba, em 2009?

h) Observando o quadro de ordens e classes, complete a leitura do 
número de habitantes:  
_____ centenas de milhar, _____ dezenas de milhar, _____ 
unidades de milhar, _____ centenas, _____ dezenas e _____ 
unidades.

i) Utilizando os mesmos algarismos, forme o maior e o menor 
número que você puder.

j) Em seu caderno, decomponha os números que você formou.

População de Indaiatuba
Estimativa Populacional
IBGE-2009: 183 803 habitantes.
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Você ainda tem dúvida sobre a importância dos números?

O cidadão utiliza os números em todos os momentos da sua vida.

Exemplifique como você precisa dos números para:

a) indicar endereço

b) senhas

c) registrar medidas

d) registrar tempo

e) registrar acontecimentos

7
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f) Quando você ingressou na escola, preencheu uma ficha com seus 
dados.

g) Quantos números você utilizou para dar essas informações?

h) Qual o maior número?

i) Qual o menor?

Número de matrícula: _________________________________________

Nome e data de nascimento:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Filiação:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Número da carteira de identidade: _______________________________

Número do CPF: ______________________________________________

Número do título de eleitor do pai ou responsável: __________________

Endereço completo

Rua: ________________________________  Número: _______________

CEP: ____________________  Telefone: __________________________
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j) Quais são pares?

k) Quais são ímpares?

l) Qual é o ano antecessor ao ano que você nasceu? 

m) O sucessor e o antecessor de um número ímpar são números 
pares ou ímpares? Escreva dois exemplos e justifique sua 
resposta.

n) A roleta de um ônibus do transporte coletivo está marcando 999. 
Quando passar o próximo passageiro marcará o número

o) Se passar mais uma pessoa, marcará _______________________ .

p) Agora, escreva esses números por extenso.
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Complete a trilha a seguir com os números que faltam:

a) Qual é o número antecessor de 1 000?

b) Qual é o sucessor?

c) Circule, na trilha, os número de 10 em 10, a partir de 990.

8
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Nosso calendário vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. 
Sua última correção foi feita no século XVI, sob a ordem do 
Papa Gregório XIII, razão pela qual é denominado Calendário 
Gregoriano. Sendo o mais preciso, é reconhecido em todos os 
países do mundo. Além dele, outros ainda estão em uso no século 
XXI, para atender às tradições religiosas. 

a) Escreva em algarismos indo-arábicos os números romanos que 
aparecem no texto acima.

b) Pesquise e complete:

Quantos dias há 
em:

Quantos meses há 
em:

Quantos anos há 
em:

uma semana um bimestre um biênio

uma quinzena um trimestre um quinquênio

um mês um semestre uma década

um ano um ano um século

Indaiatuba foi emancipada em 1859. Então, responda:

c) Quantos anos a cidade está completando?  __________________

d) Quantos séculos?  ________________________________________

e) Quantas décadas?  _______________________________________

f) Quantos anos terá em 2020?  ______________________________

g) Quantos anos é mais velha que você?  _______________________

9
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Descubra os resultados das situações abaixo, utilizando o quadro 
valor-lugar e a decomposição em parcelas.

a) Um computador custa 3 479 reais e um video game 1 254 reais. 
Quanto gastarei para comprar os dois juntos?

UM C D U

+

b) Decompondo:

 3 000 + 400 + 70 + 9

 __________ + __________ + __________ + __________

________________________________________________

 __________ + __________ + __________ + __________ = _________

c) Agora, componha esse número.

d) Qual a diferença de preço entre o computador e o video game?

e) Para uma competição de atletismo, Ana está treinando no clube.
Pela manhã, ela correu 1 687 metros. À tarde, treinou mais 
tempo e correu 2 452 metros. Quantos metros a menina correu 
no total? Para resolver, construa, em seu caderno, um quadro 
valor-lugar como você realizou acima.

10
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Três amigos estão apostando uma corrida em uma pista de 1 000 
metros. Observe a posição de cada um deles e calcule quanto falta 
para chegar ao final da pista.

Veja como é possível calcular:

–
1 0 0 0

9 6 5
?

 

→ tira 1
 –

9 9 9
9 6 5

3 4
 
→ Soma 1 = 35

a) Utilizando a mesma estratégia acima, calcule quanto falta para 
o outro amigo chegar:

–
1 0 0 0

5 7 6  

b) Descubra os resultados das operações:

3 000 - 1 678 = ____________________________________________

2 000 - 356 =  _____________________________________________

c) Utilizando os números 1 086 e 825, elabore uma situação- 
-problema e resolva.

11

576 965 1 000
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O número indo-árábico que corresponde a XXI é:
A (    ) 19.
B (    ) 21.
C (    ) 33.
D (    ) 11.

O valor posicional do algarismo 5 no número 1 562 é:
A (    ) 5.
B (    ) 50.
C (    ) 5 000.
D (    ) 500.

Um bimestre equivale a:
A (    ) 4 meses.
B (    ) 6 meses.
C (    ) 2 meses.
D (    ) 1 mês.

Um número composto por duas unidades de milhar, zero centenas, 
sete dezenas e três unidades é:

A (    ) 2 073.
B (    ) 22 073.
C (    ) 207.
D (    ) 703.

Pense e 
responda
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um encontro com a 
Medir:
história

Roda de
Conversa

Quando foi que o homem começou a 
medir?

Quais foram os primeiros relógios e 
as ferramentas que o homem utilizou para 
construir calendários e medir o tempo? 

Medir é tão antigo quanto a própria 
humanidade?
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Que instrumentos você utiliza para medir a passagem do tempo?

Por que precisamos medir a passagem do tempo nos dias atuais? 
Troque ideias com os colegas e registre as conclusões.

1

2

Hora do
desafio

Sol, Lua e estrelas sempre 
nos chamaram a atenção! E 
foram utilizados ao longo da 
história como instrumentos de 
medição!

É na astronomia que encontramos as mais antigas relações da humanidade 
com o conceito de medir. A necessidade de medir o tempo surge 
para colaborar com a organização de uma civilização ordenada e para 
compreender e delimitar os ciclos naturais que o envolvem (anos, meses, 
dias, horas, minutos e segundos). Não dispondo de calendários nem 
mapas, utilizavam como fonte de referência e sentido de orientação a 
observação da natureza (posição das estrelas e da própria Terra em relação 
ao Sol, mudanças climáticas que demonstravam a entrada de determinada 
estação, entre outros). O Sol, a Lua e as estrelas passaram, assim, a serem 
referências a primeiros relógios e ferramentas para construir possíveis 
calendários.
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O relógio é um instrumento muito utilizado pelas pessoas. Há 
relógios análogicos (de ponteiros), digitais, de sol, ampulheta, de 
bolso, de pulso, de parede, etc. Construa um relógio de ponteiros, 
seguindo as instruções abaixo.

a) Faça um círculo, numa cartolina, com um 
diâmetro de 20 cm, utilizando, para isso, 
régua e compasso.

b) Em seguida, divida o círculo em quatro 
partes iguais, de 
acordo com o desenho.

c) Divida cada quadrante em três partes 
iguais, marcando com um tracinho a lápis. Cada 
tracinho corresponderá a uma hora. Escreva 
os numerais de 1 a 12, começando pelo 12 e 
continue o registro no sentido horário.

d) Agora, na cartolina que sobrou, desenhe 
dois ponteiros. Um de quatro centímetros 
que marcará as horas e um de sete 
centímetros que marcará os minutos.

e) Faça um furo no centro do seu relógio 
e prenda os ponteiros com um grampo 
tipo bailarina. Por fim, apague todos os 
tracinhos.

3
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Está pronto o seu relógio. Agora, realize a atividade a seguir.

a) Marque, no seu relógio, as horas solicitadas e registre, na tabela, 
a leitura convencional das horas.

Hora a ser 

registrada

Como ficou no seu 

relógio

Forma de registro, 

antes do meio-dia.

Forma de registro, 

depois do meio-dia.

Sete horas

Nove horas e 

quinze minutos

Quatro horas e 

vinte minutos

Dez horas e 

cinquenta minutos

Duas horas e 

trinta e cinco 

minutos

4
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Maria Luiza trabalha em uma confecção de roupas. Ela recebe 
R$ 560,00 por mês. Quanto receberá no semestre?

a) E no final de um ano?

Maria Luiza é previdente e faz suas economias. Ela coloca na 
caderneta de poupança R$ 50,00 todos os meses. Quanto terá 
economizado em dois anos?

Os bancos costumam ter grande movimentação de pessoas no 
quinto dia útil de cada mês, quando parte de seus usuários 
recebem seus salários. Nesse dia, passam nas agências, em média, 
30 pessoas por hora. Se o banco funciona das 10 às 16 horas, 
quantas pessoas passam, em média, em uma agência?

a) Por que as pessoas utilizam bancos? E quando eles não existiam, 
como era? Converse com o professor e os colegas sobre essa 
questão.

b) Devemos gastar tudo o que ganhamos? Por quê?

5

6

7
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Bruna tem R$ 10,00 para ir ao mercado. Veja os preços 
de alguns produtos e o que a mãe dela disse:

a) Bruna conseguirá comprar o pacote de arroz, uma barra de 
chocolate, um iogurte e um pacote de amendoim? Sobrará 
dinheiro? Quanto?

8

Compre um pacote de 
arroz para a mamãe. 

Com o troco compre o 
que quiser.

Arroz 5 kg: 

R$ 6,75

Chocolate: 

R$ 1,50

Amendoim: 

R$ 0,60

Iogurte: 

R$ 1,00

OFERTAS DA SEMANA!

Material de 
Encarte

1
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Como você já viu, os números não servem apenas para quantificar. 
Eles também servem para nos ajudar a medir. Converse com o 
professor e os colegas e responda:

a) Qual o consumo de água em sua casa?

b) Qual a temperatura de Indaiatuba hoje? 

c) Qual a distância aproximada de sua casa até a escola? 

d) Qual a velocidade máxima permitida em grandes avenidas de 
Indaiatuba? 

e) Qual o tempo gasto para você fazer suas atividades na escola?

f) Quando você diz que o ônibus estava lotado com mais de 100 
pessoas, fez uma contagem ou uma medição? 

g) Faça uma relação de situações em que você conta e situações 
em que você mede.

9
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Meça a largura de sua carteira usando o palmo. Quantas vezes o 
seu palmo coube na largura da carteira?

a) Use o polegar para medir a mesma largura da carteira. Compare 
o número de palmos com o número de polegadas. Qual a 
diferença?

Observe que, mudando a unidade (palmo e polegada), vai mudar o 
número da medida.

b) O metro linear é a unidade padrão usada para medir 
comprimentos. 
A palavra metro é de origem grega, metrum = que mede. 
Que instrumentos podemos utilizar para medir comprimento? 
Pesquise e registre.

10

Os termômetros nas ruas das cidades medem a temperatura local, usando 
uma unidade que se chama grau Celsius.
O hidrômetro, na entrada de sua casa, mede o consumo de água, usando 
como unidade o metro cúbico ou o litro.
O relógio mede o tempo que transcorre enquanto, por exemplo, você 
estuda, usando como unidade a hora, o minuto e o segundo. 
O resultado de uma medida é sempre um número que corresponde à 
quantidade de vezes que a unidade usada como padrão cabe no objeto a 
ser medido. A atividade de medir fica muito mais fácil e prática quando 
usamos instrumentos adequados.
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Usando a régua:

a) Qual é a medida da lousa? _______________________________

b) Qual a medida do seu caderno? ___________________________

c) Qual a medida do lápis?__________________________________

Usando o metro:

d) Qual é o comprimento da sua sala de aula? _________________

e) Qual é a largura da sala? _________________________________

Usando a trena:

f) Qual é o comprimento do corredor da escola? _______________

g) Qual a medida da largura do pátio da escola? _______________

h) Que instrumento você usaria para medir um campo de futebol?

 

Analise um instrumento de medir comprimento e responda:

a) O que significam os números?

11
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b) Um metro tem quantos centímetros?

c) O que representam os risquinhos menores?

d) Um metro tem quantos milímetros?

e) Qual é a unidade de medida que se usa para calcular a distância 
entre a cidade de Indaiatuba e a cidade de São Paulo?

f) Um quilômetro tem quantos metros?
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Posso medir a passagem do tempo usando:
A (    ) metro.
B (     ) relógio e o calendário.
C (     ) termômetro.
D (     ) barômetro.

Para medir grandes distâncias usamos o:
A (     ) centímetro.
B (     ) metro.
C (     ) quilômetro.
D (     ) milímetro.

Um quilômetro tem:
A (     ) 10 metros.
B (     ) 100 metros.
C (     ) 1 metro.
D (     ) 1 000 metros.

Um metro tem:
A (     ) 1 centímetro.
B (     ) 100 centímetros.
C (     ) 10 centímetros.
D (     ) 1 000 centímetros.

Pense e
responda
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e suas

O

mundo
formas

Que figuras geométricas você 
identifica na imagem?

Olhe à sua volta e relacione as formas 
geométricas com os objetos, com as 
construções e com a natureza.



82

Recorte de jornais e revistas imagens de construções modernas 
e antigas da cidade de Indaiatuba e traga para a sala de aula. Se 
você tiver fotos, complete seu material de pesquisa. Organize um 
painel com essas imagens.

a) Em grupo, listem, no caderno, as formas das construções que se 
encontram no painel.

b) As formas que você observou no painel lembram figuras 
espaciais, ou seja, figuras que ocupam um lugar no espaço, 
também chamadas de sólidos geométricos. Desenhe objetos 
ou construções em que as formas listadas no exercício anterior 
estejam representadas.

1

Hora do
desafio

Se olharmos à nossa volta, 
Muitas formas vamos encontrar. 
Pesquise, pense e observe, 
Para as formas identificar!

Ao longo da história, observando a natureza, copiando 
as formas, construindo os objetos e deslocando-os, o 
homem modifica o espaço que ocupa. Nessa relação do 
homem com o espaço que ele ocupa, surge a necessidade 
de dimensionar (medir) esse espaço. Assim, vai sendo 
construída uma nova ciência – a geometria.
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Recorte os 4 moldes que estão no Material de Encarte 
e cole os moldes nas linhas indicadas, montando os 
modelos de sólidos.

a) Traga para a sala de aula outros modelos de sólidos geométricos 
(embalagens, vidros, latas, caixas, bolas), compare com as figuras:

2
Material de 

Encarte

2

a) Cubo
vértices

faces
arestas

b) Pirâmide

face plana 
ou superfície 

plana

base

c) Cilindro d) Cone
face plana 

ou superfície 
plana

superfície 
curva
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b) Registre o que você observou.

No cubo Na pirâmide

Quantas faces

Quantas arestas

Quantos vértices

c) Qual é o sólido que apresenta apenas uma superfície curva? 

d) Identifique e registre a forma que sugere a superfície de: 
 
 
um cano de água.

 
 
um globo terrestre.

 
 
um armário. 

 
 
um dado.
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Os sólidos geométricos ou os modelos de sólidos se classificam 
em dois grupos. Observe-os e complete o quadro desenhando as 
imagens correspondentes.

Formadas só por faces planas, 
chamadas poliedros

Formadas por faces curvas que 
rolam com facilidade

a) Desenhe, em seu caderno, e escreva o nome da forma do sólido 
sugerido por:

a) Aparelho de TV b) Lata de azeite

c) Bola de futebol d) Prédio

e) Funil f) Barraca de 
acampamento

g) Rolo de papel higiênico h) Copinho de sorvete

i) Chapéu de palhaço j) Tronco de árvore

3
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Você sabe o que são poliedros?

Poli = muitas

Edros = faces

Os poliedros são:

a) Observando os poliedros que você montou com os moldes e as 
embalagens que trouxe para a sala de aula, classifique e desenhe 
no quadro abaixo:

Prismas Pirâmides

4

Prismas Pirâmides

O prisma é um poliedro que apresenta, pelo menos, duas faces paralelas e 
com a mesma forma e tamanho, chamadas de base. 
As pirâmides regulares podem ter a base triangular ou quadrada.
Embora duas faces do prisma e uma face da pirâmide sejam reconhecidas 
como base, todas as outras faces servem de apoio para o poliedro.
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Observe os sólidos geométricos ou modelos de sólidos e complete:

Semelhanças Diferenças

Semelhanças Diferenças

Semelhanças Diferenças

5
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Sua professora vai colocar alguns sólidos geométricos em cima de 
uma mesa. Observe esses objetos de frente e de cima. Desenhe.

6

De frente De cima
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a) Veja as vistas da casa de Cláudia.

b) Agora, desenhe a casa onde você mora. 
 
Vista de frente: 
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Vista de lado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de cima:
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Observe e desenhe:

Caixa de creme dental

Visto de 
frente

Visto de 
lado

Visto de 
cima

Visto de 
baixo

7
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Pessoa (colega de classe)

Vista de 
frente

Vista de 
lado

Vista de 
cima

Vista de 
trás
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Carrinho ou boneca

Visto de 
Frente

Visto de 
lado

Visto de 
cima

Visto de 
baixo
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Sólido que tem só uma superfície curva:
A (     ) cubo.
B (     ) esfera.
C (     ) pirâmide.
D (     ) cone.

Os sólidos ou modelos de sólidos que possuem apenas faces planas 
são:

A (     ) esferas.
B (     ) cilindros.
C (     ) poliedros.
D (     ) cones.

O cubo e o paralelepípedo são poliedros com:
A (     ) 4 faces.
B (     ) 2 faces.
C (     ) 8 faces.
D (     ) 6 faces.

Pense e 
responda
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Caderno  
de leitura



Leia mais!

Histórias de avô e avó

Autor: Arthur Nestrovski
Neste livro, de cunho autobiográfico, Arthur 

fala de sua família, formada por imigrantes 
russos de origem judaica.

O destaque vai para vô Maurício e vô Felipe, 
vó Olga (na verdade bisavó), vó Luísa e vó Póli 
— todos adoráveis e cheios de histórias para 
contar. Como aquela vez em que vó Luísa, ainda 
menina, levou uma corrida de um touro, ou 
quando vô Felipe comprou um carro e, mesmo 
sem saber dirigir, resolveu que ia fazer o automóvel andar de qualquer 
jeito... Mas se fossem outros os avós, as histórias seriam as mesmas? 
Provavelmente seriam parecidas, porque os avós costumam adorar os 
netos e vice-versa.

Memórias de Menina

Autora: Rachel de Queiroz 
No livro, a renomada escritora cearense traz 

para a literatura infantil a realidade das crianças 
nordestinas. Não a triste e sofrida, e já bastante 
conhecida, realidade do sertão, mas uma infância 
que muitas crianças do agreste e do interior de 
Fortaleza, como ela, tiveram igualmente cheia de 
fantasia e curiosidades. 

A obra apresenta temas como: festas de São João, mais 
tradicionais ainda no Nordeste do Brasil; um palhaço chamado Capote, 
que ensinou truques mágicos para crianças; um retrato da educação 
tradicional e conservadora no início do século, com decoração de 
tabuada e palmatória; um contraste entre as famílias modernas e 
aquela vivida por muitos na infância da escritora; as estações do ano 
no Nordeste brasileiro, com época das chuvas e da seca, tão diferente 
do Sudeste e Sul. E mais, muito mais, temas envolvendo brinquedos, 
Natal, poesia e brincadeiras antigas.
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A festa da princesa, que beleza
Autor: Elias José 
Após enfrentar desafios terríveis para salvar sua 

princesa, prisioneira em uma gruta, o corajoso João 
tem de embarcar em uma viagem de conhecimento, 
e descobre que não pode ter seu amor até aprender a 
língua dos pássaros. Elias José reconta essa narrativa 
recolhida por Câmara Cascudo de forma mágica, 
acompanhado pelas ilustrações de Rosinha Campos 
que, com textura de pedra, lembram antigos afrescos.

A princesa que escolhia

Autora: Ana Maria Machado 
Era uma vez, num reino não muito distante, 

moderno e computadorizado, uma princesa muito 
boazinha, obediente e bem-comportada. Mas ela 
não seria assim pra sempre. Afinal, esse não é o 
fim da história e sim o começo. Um dia a princesa 
decidiu que não seria uma maria-vai-com-as-outras, 
que expressaria suas opiniões e faria suas próprias 
escolhas. Todos ficaram espantados e ela acabou de 
castigo na torre, o que foi uma baita sorte. Na torre, a princesa descobriu 
várias coisas: pessoas, animais, personagens, livros, histórias e príncípios 
que mudariam a sua vida, se não por toda a eternidade, pelo menos até 
a próxima escolha. Neste livro, divertido e encantador, magnificamente 
ilustrado por Graça Lima, Ana Maria Machado revive o melhor dos contos 
de fadas, levando o leitor a uma fantástica viagem pelo mundo da leitura.

O duende da ponte
Autora: Patricia Rae Wolff 
Para chegar à escola, Teo precisa atravessar uma 

ponte. Porém, embaixo da ponte mora um duende 
medonho e terrível, que cobra pedágio de quem quiser 
atravessá-la. Como Teo não tem dinheiro e precisa ir 
à escola, propõe ao duende um jogo de adivinhas e 
charadas. Se ganhar, terá o direito de atravessar a ponte 
sem pagar. Será que Teo conseguirá chegar à escola todos 
os dias? O duende da ponte é uma divertida história, que 
despertará o gosto de propor e criar novas charadas, 
além de trazer à tona discussões sobre poder, esperteza e 
soluções criativas para situações-problema. Excelente ilustração.
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Proezas de João Grilo

O sultão pergunta ao Grilo:

— De onde você saiu?

Aonde você nasceu?

João fitou ele e sorriu:

— Sou deste mundo de agora

Nasci na ditosa hora

Que minha mãe me pariu

— João Grilo, tu adivinha?

O Grilo respondeu: — Não,

Eu digo algumas coisas

Conforme a ocasião

Quem canta de graça é galo

Cangalha só pra cavalo

E seca só no sertão

— Eu tenho doze perguntas

Pra você me responder

No prazo de quinze dias

Escute o que eu vou dizer

Veja lá como se arruma

É bastante faltar uma

Está condenado a morrer
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João Grilo disse: — Estou pronto

Pode dizer a primeira

Se acaso sair-me bem

Venha a segunda e a terceira

Venha a quarta e a quinta

Talvez o Grilo não minta

Diga até a derradeira

Perguntou: — Qual o animal

Que mostra mais rapidez

Que anda de quatro pés

De manhã por sua vez

Ao meio-dia com dois

Passando disto depois

A tarde anda com três?

O Grilo disse: — É o homem

Que se arrasta pelo chão

No tempo em que engatinha

Depois toma posição

Anda em pé bem seguro

Mas quando fica maduro

Faz três pés com o bastão

O sultão maravilhou-se

Com sua resposta linda

João disse: — Pergunte outra

Vou ver se respondo ainda;

A segunda o sultão fez

João Grilo daquela vez

Celebrizou sua vinda
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— Grilo, você me responda

Em termos bem divididos

Uma cova bem cavada

Doze mortos estendidos

E todos mortos falando

Cinco vivos passeando

Trabalham com três sentidos

— Esta cova é uma viola

Com prima, baixo e bordão

Mortas são as doze cordas

Quando canta um cidadão

Canta, toca e faz verso

Cinco vivos num progresso

Os cinco dedos da mão

Houve uma salva de palmas

Com vivas que retumbou

O sultão ficou suspenso

Seu viva também bradou

Depois pediu silêncio

Com outro desejo imenso

A terceira perguntou

— João Grilo, qual é a coisa

Que eu mandei carregar

Primeiro dia e segundo

No terceiro fui olhar

Quase dá-me a tiririca

Se tirar mais grande fica

Não mingua, faz aumentar?
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— Senhor rei, sua pergunta

Parece me fazer guerra

Um Grilo não tem saber

Criado dentro da serra

Mas digo pra quem conhece

O que tirando mais cresce

É um buraco na terra

[...]

— João Grilo, vou terminar

As perguntas do tratado.

O Grilo disse: — Pergunte

Quero ficar descansado;

Disse o rei: — É muito exato

O que é que vem do alto

Cai em pé, corre deitado?

— Aquele que cai em pé

E sai correndo no chão

Será uma grande chuva

Nos barros de um sertão;

O rei disse: — Muito bem!

No mundo todo não tem

Outro Grilo como João

LIMA, João Ferreira de. Proezas de João Grilo. Literatura de Cordel.
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Ainda que viva cem, mil anos, não esquecerei o primeiro dia de aula, a 

primeira escola a que meu pai me levou, não sei se com orgulho de mim ou 

medo que eu desse vexame, abrindo uma choradeira ou tentando fugir — que 

era o que eu pretendia.

Não compreendia o que se passava. Sabia que os outros meninos da 

minha rua e da minha família, em determinado momento, iam para a escola, 

num pacto misterioso entre os pais e os professores. Cheguei a pensar que o 

verdadeiro motivo fosse o de se livrar dos filhos, o tempo que os guris passavam 

na escola dava descanso de algumas horas aos pais, que transferiam para os 

professores a responsabilidade de tomar conta das crianças e de educá-las.

Emburrado, assisti aos preparativos, à compra dos uniformes, do material 

escolar, que me fascinou; eram certamente os primeiros objetos que eu poderia 

considerar meus, minhas canetas, meus cadernos, meus livros, até mesmo 

a minha merendeira. E tudo isso tinha um cheiro gostoso, do qual também 

acredito que jamais esquecerei.

O pai gostava de dar solenidade em tudo o que fazia e em tudo o que 

se metia. Levou-me pela mão — a escola era perto de casa, não quis tirar o 

carro da garagem, preferiu ir a pé, como se fosse cumprir um dever cívico. 

Apresentou-me ao diretor da escola, que deu mais importância a ele do que a 

mim. Mas na hora em que ia sumindo pelo corredor que levava às salas de aula, 

de repente tive medo e corri para ele.

Aquela seria a minha primeira separação da família, só então compreendi 

isso. Eu não estava preparado para aquele tranco. Comecei a chorar de 

mansinho, colado nas pernas do pai. O diretor tentou me consolar, prometeu 

coisas que eu não pedia nem precisava, somente o pai acabou cedendo:
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A primeira lição
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— Vai, meu filho, tudo correrá bem, eu ficarei esperando por você.

Havia um pátio interno na escola, onde uma palmeira se erguia no meio de 

um pequeno jardim, aliás, um jardim maltratado, que aparentemente ninguém 

usava.

O pai me mostrou:

— Olha, no intervalo das aulas, você dará uma espiada e me verá ali, perto 

daquela palmeira. Estarei esperando e voltaremos juntos para casa.

Antes isso do que nada. Quem não tem cachorro caça com gato. Eu queria 

que ele ficasse comigo, me dando força naquela barra que iria enfrentar, 

os professores, os colegas que ainda não eram meus amigos, eu os achava 

estranhos, capazes de fazer maldades comigo, que era um dos mais pequenos e 

indefesos. Trazia na cara não o medo, mas a suspeita de que o colégio poderia 

ser um problema e não uma solução.

Realmente, no intervalo das aulas, olhava para o pátio e via o pai, que 

comprara um montão de jornais e revistas, sentara num banco de cimento, 

havia uma garrafa de água mineral ao lado. Ia sentir orgulho por ter um pai 

como aquele, mas outros meninos também viram o homem ali parado e ficaram 

sabendo que era meu pai.

Caíram em cima de mim, me chamaram de mulherzinha. Eu não seria 

“homem” como eles começavam a ser. Daí que fiquei envergonhado. Acabada a 

última aula, desci correndo para o pátio. O pai estava cansado, mas fingiu que 

não estava:

— Então? Como foi a coisa? Tudo bem? Não disse que você ia gostar?

Tive vontade de dizer que gostara e não gostara. Mas de uma coisa eu 

tinha certeza:

— Pai, amanhã me deixa sozinho na escola. Os meninos zombaram de mim, 

zombaram de você, me chamaram de mulherzinha e você de coroa.
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Percebi que o pai gostou e também não gostou da minha reação. Mais por 

incentivo do que por curiosidade, perguntou o que eu aprendera aquele dia 

de escola. Fiz um balanço do que ouvira e vira, o quadro verde em que uma 

professora de óculos escreveu o nome do colégio em letras enormes e depois 

pediu que cada um de nós dissesse as letras. Uma outra professora, esta sem 

óculos, contou uma história que eu não entendi direito, tinha um homem 

chamado Monteiro Lobato e disse que o Brasil era um país maravilhoso, mas que 

precisava muito de nós.

Outros professores falaram de outras coisas, houve um que me perguntou 

se eu sabia contar até cem — eu já havia aprendido isso com o pai, por que me 

faziam repetir o que eu já sabia?

Só não sabia de uma coisa. Que apesar de ser um menino, que não chegara 

ainda aos dez anos, já era uma coisa importante para os outros e para mim 

mesmo. E aprendera também que acabara para sempre a minha infância. Não 

devia ter chorado quando entrara na escola, obrigando o pai a ficar de plantão, 

de sentinela, tomando conta do filho a distância. Daquele dia em diante, eu 

teria de me habituar a enfrentar a vida por conta própria.

O pai me levou de volta para casa, segurou minha merendeira e a mochila 

que eu trazia às costas, com meus cadernos e livros. Imaginando que eu estava 

triste, disse com certa pena:

— Meu filho, são os abrolhos... Estão começando os abrolhos...

Eu não sabia o que eram abrolhos. No dia seguinte, a tal professora de 

óculos perguntou se algum de nós tinha alguma dúvida. Quando chegou a minha 

vez, eu quis saber o que eram abrolhos.

Ela disse que abrolhos eram as dificuldades, os problemas que a gente vai 

encontrando pela vida. Eu então aprendi mais do que isso. Que meu pai era um 

grande sujeito e, com ele, venceria todos os abrolhos.
CONY, Carlos Heitor; BANDEIRA, Pedro et al. A primeira lição. In: ______. Contos da escola. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2003. p. 35-38.
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Nunca pare de sonhar 

GONZAGUINHA. Nunca pare de sonhar. In: ______. Grávido. São Paulo: Emi, 
p1984. 1 CD. Faixa 9.

Ontem o menino que brincava me falou

Que hoje é semente do amanhã 

Para não ter medo que esse tempo vai passar 

Não se desespere

Nem pare de sonhar

Nunca se entregue

Nasça sempre com as manhãs

Deixe a luz do Sol brilhar no céu do seu olhar

Fé na vida 

Fé no homem 

Fé no que virá

Nós podemos tudo, nós podemos mais

Vamos lá fazer o que será
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O dia em que o Sol sumiu

Um dia, Amaterasu, a deusa do Sol, cansada dos maus-tratos do seu 

irmão Susanowo, o deus da Tempestade, resolveu se refugiar numa caverna 

celestial. 

Susanowo fazia toda espécie de maldade e as tentativas da irmã em 

corrigir o seu caráter não davam em nada. Susanowo destruía seus campos de 

arroz e sujava o seu templo, mas a gota-d’água foi o aparecimento de uma 

visão assustadora. Susanowo fez um furo no teto da sala de tecer, onde as 

amas de Amaterasu preparavam suas vestes e fez descer um cavalo malhado, 

com as costas esfoladas propositadamente por ele. As amas desmaiaram de 

susto e Amaterasu, apavorada, fugiu para sempre.

A partir deste dia todas as planícies de bambu da terra e as planícies 

do céu ficaram na mais profunda escuridão. Isto facilitou todo tipo de 

atividades das divindades do mal.

Os deuses celestiais perceberam que era preciso tomar 

uma atitude imediatamente. Então os 8 milhões de deuses se 

reuniram numa assembleia, a fim de juntos elaborarem um 

plano para trazer Amaterasu de volta.

Plantaram uma enorme árvore e decoraram-

-na com joias. Junto dela foram colocados 

galos que cantavam eternamente, como 

se anunciassem a aurora. Acenderam 

fogueiras e entoaram cânticos e 

preces. Nos galhos da árvore foi 

colocado um grande espelho e o 

jovem deus Uzume iniciou uma 

dança alegre que logo contagiou 

(Mito de criação - Japão)

106



a todos. Agora 8 milhões de deuses dançavam e riam, enchendo o ar de 

alegria e sons.

Da sua caverna Amaterasu podia ouvir os sons que vinham da festa e, 

curiosa, quis saber o que acontecia. Abriu a porta e disse:

— Pensei que, com a minha retirada, céu e terra estivessem na 

escuridão. Por que Uzume dança e os deuses cantam e riem?

Uzume respondeu:

— Fazemos festa porque há uma divindade ainda mais ilustre que você!

Neste momento, dois outros deuses aproximaram o espelho e colocaram-

-no em frente a Amaterasu, que ficava cada vez mais 

surpresa ao ver aquela bela divindade. O que ela 

não sabia é que se tratava dela mesma. Um 

outro deus a tomou pelas mãos e a conduziu 

para fora, enquanto outro tomou uma corda 

de palha e passou em torno de Amaterasu, 

impedindo que ela tornasse a se refugiar na 

caverna.

— Esta corda é o seu limite. 

Precisamos da sua luz, grande Amaterasu.

Dali em diante a luz voltou a reinar 

nas planícies celestiais e nas planícies da 

terra.

Porém, à noite, Amaterasu se recolhe 

e vem a escuridão. No outro dia ela é trazida 

para fora e outra vez vem a luz. De noite a 

escuridão, de dia a luz. E isto é para sempre.

BUSATTO, Cléo. Contar & encantar. Petrópolis: 
Vozes, 2003. p. 118-119.
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O fantasma do mujolo

Contou-me certa vez uma senhora muito cética, em cujo conceito a 

maioria das coisas estranhas — como assombrações — não passam de fruto da 

nossa imaginação, uma história vivida por ela e mais dois parentes seus, na 

juventude.

Tudo aconteceu numa noite de Lua cheia em que ela e um casal de 

primos precisavam seguir até uma pequena cachoeira para desligar um velho 

mujolo: uma engenhoca antiga feita com um tronco de madeira adequada, 

cavoucado numa das pontas, tendo um soquete encaixado debaixo de outra, 

suspenso por um eixo preso sobre duas estacas que, com a força da água 

caindo sobre a cavidade, faz a outra ponta levantar num movimento contínuo, 

servindo como uma espécie de socador de milho e/ou fazedor de farinha.

Aconteceu que na metade do caminho, o faceiro 

trio avistou à frente, junto a uma velha grande árvore, 

um estranho vulto branco, rodeado por duas luzes 

parecendo impedir-lhes a passagem.
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— Oie lá, um fantasma... — grita em pânico o rapaz entre as moças.

— Vamo voltá — propõe a irmã do moço agarrando sua prima, tentando 

pará-la.

— Será? Tá parado. Não se mexe — observa a corajosa colega.

— Eu não passo por ali nem morto — comenta o medroso rapaz parado 

junto a elas.

— Nem eu — concorda sua irmã.

— Mais nóis precisamo desligá o mujolo. Se nóis contá isso em casa, o pai 

vai morrê de ri da nossa cara, e ainda por cima vamo ganhá uma coça. Vamo 

lá vê o que é aquilo — convida-os a valente prima curiosa.

— E se for mesmo uma visagem? Uma alma penada?! — indaga o primo.

— Eu não vô lá — nega-se a irmã.

— Voceis são uns mijão. Eu vô até lá — propõe-se a prima deixando os 

parentes de boca aberta.

E então para a surpresa da moça corajosa, quando se aproxima da velha 

árvore, depara-se com dois vaga-lumes presos numa teia de aranha tão bem 

tecida que mais parecia um lençol sob o reflexo do luar. Estava desvendado o 

fantasma sob os risos aliviados dos demais.

BARBOSA, Adelar José S. Causos dos antigos. Curitiba: Reproset, 2002.
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A incapacidade de ser verdadeiro

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo 

que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo e 

lendo fotonovelas.

A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio 

contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de 

buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta 

vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar 

futebol durante quinze dias.

Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra 

passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete 

voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao 

médico. Após 

o exame, o Dr. 

Epaminondas 

abanou a 

cabeça:

— Não há 

nada a fazer, 

Dona Coló. 

Este menino é 

mesmo um caso 

de poesia.

ANDRADE, Carlos Drummond 
de. A incapacidade de ser 

verdadeiro. In: ______. 
Contos plausíveis. Rio de 

Janeiro: J. Olympio, 1985. 
p. 24.
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Rapunzel
 

Era uma vez um casal de camponeses. A mulher estava grávida e 
sentiu o desejo enorme de comer umas flores, que se chamam raponços e 
que ela via no jardim da casa vizinha que pertencia a uma feiticeira. Como 
sabes, os desejos das grávidas devem ser atendidos para que o bebê nasça 
perfeito. O marido planejou então, quando anoitecesse, levar a mulher ao 
jardim para ela poder comer as flores. Infelizmente foram apanhados pela 
feiticeira, que queria matá-los. Porém, quando soube do que se tratava, 
deu um raponço à camponesa, obrigando-a a prometer que lhe daria a 
filha quando ela nascesse. A menina teria o nome de 
Rapunzel, que quer dizer raponço.

Rapunzel era a mais encantadora menina da 
face da Terra. Assim que atingiu doze anos, a 
feiticeira encerrou-a numa torre, no meio de 
uma floresta, e a torre não tinha portas nem 
escadas — apenas, lá muito em cima, uma 
pequena janela.

 Quando a velha feiticeira queria visitar a 
rapariga, colocava-se debaixo da janela e dizia:

— Rapunzel, Rapunzel, solta o teu cabelo 
de ouro.   

Pois Rapunzel tinha um maravilhoso 
cabelo comprido, macio e brilhante como 
ouro. Sempre que ouvia a voz da feiticeira 
ela soltava as suas tranças, e deixava que o 
cabelo caísse pela janela, tornando-se 
uma escada por onde a feiticeira subia 
até ao cimo da torre.

Depois de terem vivido 
assim por muitos anos, 
aconteceu que, um dia, um 
príncipe cavalgava pela 
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floresta e passou perto da torre. Ao aproximar-se ouviu alguém 
cantar tão suavemente, que ficou maravilhado. O príncipe desejou ver a 
dona de tal voz, mas em vão procurou uma porta na torre. Regressou a 
casa, mas sentiu-se tão tentado por aquela canção que ouvira, que todos 
os dias voltava à floresta para escutá-la. Um dia, quando se encontrava 
atrás de uma árvore, viu a velha feiticeira aproximar-se e chamar:

— Rapunzel, Rapunzel, solta o teu cabelo de ouro. 

Logo Rapunzel soltou as tranças, e a feiticeira 
trepou por elas. 

No dia seguinte, ao entardecer, o príncipe 
aproximou-se da torre e chamou: 

— Rapunzel, Rapunzel, solta o teu 
cabelo de ouro. 

E, assim que ela deixou cair a 
maravilhosa escada dourada, ele 
subiu. 

A princípio, Rapunzel ficou 
terrivelmente assustada ao ver um 
homem entrar, pois nunca houvera 

visto algum. Mas o príncipe falou- 
-lhe com bondade, e disse-lhe logo 
que o seu coração tinha sido tão 

tocado pelo canto dela que 
achava que não teria paz de 

espírito enquanto não a visse. Em 
breve Rapunzel se esqueceu do seu 
receio, e quando ele lhe pediu que 
casasse com ele, imediatamente 
aceitou. 

— Cada vez que me vieres ver 
traz-me um fio de seda, e eu farei com 
ele uma escada. Quando estiver pronta, 
descerei por ela, e tu levar-me-á no teu 

cavalo. 
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A velha feiticeira, é claro, nada sabia do que se passava, até que 
um dia Rapunzel, sem pensar no que estava a dizer, se voltou para a 
feiticeira e lhe perguntou: 

— Como se explica, boa mãe, que custes mais a subir do que o 
príncipe? 

— Oh, malvada criança! — exclamou a feiticeira — que ouço 
eu?! Pensei que te havia escondido de todo o mundo e, apesar disso, 
conseguiste iludir-me. 

Na sua raiva, agarrou no belo cabelo de Rapunzel, enrolou-o em 
torno da sua mão esquerda e, pegando numa tesoura, cortou as belas 
tranças. E, pior do que isso, levou Rapunzel para um lugar solitário e 
deserto, onde a deixou, para viver na pior das solidões e das misérias. 

Ora, na noite em que a levou para longe, a feiticeira prendeu as 
tranças da jovem no fecho da janela e, quando o príncipe chegou, ela 
deixou-as cair, e ele subiu, como habitualmente. Em vez da sua amada 
Rapunzel, encontrou a velha feiticeira, que fixou nele os olhos malvados, 
e exclamou, em voz trocista: 

— Rapunzel está perdida para sempre. Nunca mais voltarás a vê-la! 

O príncipe ficou transtornado pela dor e, no seu desespero, saltou 
da janela da torre. Embora tivesse escapado com vida, os espinhos entre 
os quais caiu feriram-lhe os olhos. E assim, vagueou cego e miserável, 
através da floresta, até que os seus passos o levaram ao lugar deserto em 
que Rapunzel vivia. Sem crer no que ouvia, distinguiu uma voz que lhe 
pareceu estranhamente familiar. 

 Rapunzel reconheceu-o e lançou-se-lhe nos braços, chorando. Duas 
das suas lágrimas caíram nos olhos dele, e num momento ficou curado, 
voltando a ver como antes. Conduziu então a jovem para o seu reino, 
onde foram recebidos com grande alegria, e casaram e viveram para 
sempre muito felizes. 

GRIMM, Jakob; GRIMM, Wilhelm. Rapunzel. In: Os mais belos contos de fadas. 
Tradução Botelho da Silva. 2004.
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Irmãos Grimm

Os irmãos Grimm chamavam-se Jacob e Guilherme (Wilhelm) e 
nasceram na Alemanha, em 1785 e 1786, respectivamente. Publicaram, 
em 1812, um volume de contos que se tornou o livro mais lido depois 
da Bíblia. Eram contos tradicionais. 

Como arranjaram eles esses contos?

Entrevistaram camponeses e pastores, pessoas do campo já idosas 
que se lembravam das histórias que ouviam contar e tinham passado de 
geração em geração. 

Entre essas histórias figuravam Branca de Neve e os sete anões, João 
e Maria, Rapunzel, O Pequeno Polegar e O Chapeuzinho Vermelho. 

Algumas das suas histórias já tinham também sido recolhidas pelo 
francês Charles Perrault.
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O príncipe sapo

Há muito tempo, quando os desejos funcionavam, vivia um rei que 
tinha filhas muito belas. A mais jovem era tão linda que o sol, que já viu 
muito, ficava atônito sempre que iluminava seu rosto. 

Perto do castelo do rei, havia um bosque grande e escuro no qual havia 
uma lagoa sob uma velha árvore. Quando o dia era quente, a princesinha 
ia ao bosque e se sentava junto à fonte. Quando se aborrecia, pegava sua 
bola de ouro, a jogava alto e recolhia. Essa bola era seu brinquedo favorito. 
Porém, aconteceu que uma das vezes que a princesa a jogou, esta não caiu 
em sua mão, mas sim no solo, rodando e caindo direto na água. 

A princesa viu como ia desaparecendo na lagoa, que era profunda, 
tanto que não se via o fundo. Então começou a chorar, mais e mais forte, e 
não se consolava e tanto se lamentou, que alguém lhe disse: 

— Que te aflige, princesa? Choras tanto, que até as pedras sentiriam 
pena. 

Olhou o lugar de onde vinha a voz e viu um sapo colocando sua enorme 
e feia cabeça fora da água. 

— Ah, és tu, sapo — disse — Estou chorando por minha bola de ouro, 
que caiu na lagoa. 

— Calma, não chores — disse o sapo — Posso ajudar-te, porém, que me 
darás se te devolver a bola? 

— O que quiseres, querido sapo — disse ela — Minhas roupas, minhas 
pérolas, minhas joias, a coroa de ouro que levo. 

O sapo disse: — Não me interessam tuas roupas, tuas pérolas nem 
tuas joias, nem a coroa. Porém, prometes deixar-me ser teu companheiro 
e brincar contigo, sentar a teu lado na mesa, comer em teu pratinho de 
ouro, beber em teu copinho e dormir em tua cama; se me prometes isto eu 
descerei e trarei tua bola de ouro.

— Oh, sim — disse ela — Te prometo tudo o que quiseres, porém 
devolve minha bola — mas pensou — Fala como um tolo. Tudo o que faz é 
sentar-se na água com outros sapos e coaxar. Não pode ser companheiro de 
um ser humano.

O sapo, uma vez recebida a promessa, meteu a cabeça na água e 
mergulhou. Pouco depois, voltou nadando com a bola na boca, e a lançou na 
grama. A princesinha estava encantada de ver seu precioso brinquedo outra 
vez, colheu-a e saiu correndo com ela. 

— Espera, espera — disse o sapo — Leva-me. Não posso correr tanto 
como tu — Mas de nada serviu coaxar atrás dela, tão forte quanto pôde. 
Ela não o escutou e correu para casa, esquecendo o pobre sapo, que se viu 
obrigado a voltar à lagoa outra vez. 
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No dia seguinte, quando ela sentou-se à mesa com o rei e toda a corte, 
estava comendo em seu pratinho de ouro e algo veio arrastando-se, splash, 
splish, splash, pela escada de mármore. Quando chegou ao alto, chamou à 
porta e gritou: 

— Princesa, jovem princesa, abre a porta. 

Ela correu para ver quem estava lá fora. Quando abriu a porta, o 
sapo sentou-se diante dela e a princesa bateu a porta. Com pressa, tornou 
a sentar-se, mas estava muito assustada. O rei se deu conta de que seu 
coração batia violentamente e disse: — Minha filha, por que estás assustada? 
Há um gigante aí fora que te quer levar? 

— Ah não, respondeu ela — não é um gigante, senão um sapo. 

— O que quer o sapo de ti? 

— Ah, querido pai, estava jogando no bosque, junto à lagoa, quando 
minha bola de ouro caiu na água. Como gritei muito, o sapo a devolveu, e 
porque insistiu muito, prometi-lhe que seria meu companheiro, porém nunca 
pensei que seria capaz de sair da água. 

Entretanto, o sapo chamou à porta outra vez e gritou: 

— Princesa, jovem princesa, abre a porta. Não lembras, que me 
disseste na lagoa? Princesa, jovem princesa, abre a porta.

Então o rei disse: 

— Aquilo que prometeste, deves cumprir. Deixa-o entrar. 

Ela abriu a porta, o sapo saltou e a seguiu até sua 
cadeira. Sentou-se e gritou: 

— Sobe-me contigo. 

Ela o ignorou até que o rei lhe ordenou. Uma vez que 
o sapo estava na cadeira, quis sentar na mesa. Quando 
subiu, disse: 

— Aproxima teu pratinho de ouro, porque devemos 
comer juntos. 

Ela o fez, porém se via que não de boa 
vontade. O sapo aproveitou para comer, 
porém ela enjoava a cada bocado. Em 
seguida, disse o sapo: 

— Comi e estou satisfeito, mas estou 
cansado. Leva-me ao quarto, prepara tua 
caminha de seda e nós dois vamos dormir. 

A princesa começou a chorar, porque 
não gostava da ideia de que o sapo ia 
dormir na sua preciosa e limpa caminha. 
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Porém, o rei se aborreceu e disse: 

— Não deves desprezar àquele que te ajudou quando tinhas problemas. 

Assim, ela pegou o sapo com dois dedos, o levou para cima e o deixou 
num canto. Porém, quando estava na cama o sapo se arrastou até ela e 
disse: 

— Estou cansado, eu também quero dormir, sobe-me, senão conto a teu 
pai. 

A princesa ficou então muito aborrecida. Pegou o sapo e o jogou contra 
a parede. 

— Cale-se, bicho odioso — disse ela. Porém, quando caiu ao chão não 
era um sapo, e sim um príncipe com preciosos olhos. Por desejo de seu pai, 
ele era seu companheiro e marido. Ele contou como havia sido encantado 
por uma bruxa malvada e que ninguém poderia livrá-lo do feitiço, exceto 
ela. Também disse que no dia seguinte iriam todos juntos ao seu reino. 

Foram dormir e na manhã seguinte, quando o sol os despertou, chegou 
uma carruagem puxada por 8 cavalos brancos, com plumas de avestruz na 
cabeça. Estavam enfeitados com correntes de ouro. Atrás, estava o jovem 
escudeiro do rei, Enrique.

Enrique ficou tão desolado quando seu senhor foi convertido em sapo, 
que colocou três faixas de ferro rodeando seu coração, para se acaso 
estalasse de pesar e tristeza. 

A carruagem ia levar o jovem rei ao seu reino. Enrique 
os ajudou a entrar e subiu atrás de novo, cheio de alegria 

pela libertação, e quando já chegavam a fazer uma 
parte do caminho, o filho do rei escutou um ruído 
atrás de si, como se algo tivesse quebrado. Assim, 

deu a volta e gritou: 

— Enrique, o carro está se rompendo. 

— Não amo, não é o carro. É uma 
faixa de meu coração, a coloquei por causa 
da minha grande dor quando eras sapo e 
prisioneiro do feitiço. 

Duas vezes mais, enquanto estavam no 
caminho, algo fez ruído e cada vez o filho 
do rei pensou que o carro estava rompendo, 
porém eram apenas as faixas que estavam se 
desprendendo do coração de Enrique, porque 
seu senhor estava livre e era feliz. 

  
GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm (Irmãos Grimm). Contos 
dos Irmãos Grimm. Traduzidos por Dra. Clarissa Pinkola 

Estés. São Paulo: Rocco, 2005. p. 315. 
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Conto de assombração

Abad Alfau e a caveira

Até mais ou menos o ano de 1905, via-se no alto da parede 
chanfrada da igreja do convento de São Domingos, que ficava 
na esquina da rua dos Estudantes com a rua da Universidade, 
na capital dominicana, um nicho vazio, que desapareceu com a 
parede quando esta foi derrubada.

Entretanto, nem sempre esse nicho esteve vazio. Dentro 
dele, apoiada num pequeno suporte de ferro, havia outrora 
uma caveira, visível durante o dia graças à luz do sol 
e durante a noite graças à luz de uma lamparina de 
azeite pendurada no alto, e que sempre era acesa 
ao toque do Ângelus, ao entardecer. Embaixo, 
como se fossem palavras saídas da boca da 
caveira, lia-se numa lápide rústica, em letras 
comuns, quase ilegíveis, escritas em preto:

Oh, tu, que passando vais,

fixa os teus olhos em mim.

Qual tu te vês eu me vi.

Qual me vejo tu te verás.

Muito tempo transcorreu sem que a caveira 
nem o verso chamassem a atenção do público. 
Até a noite em que um morador do bairro, a 
caminho de casa, ouviu um ruído proveniente 
da caveira e, ao voltar os seus olhos para ela, 
observou que se mexia, inclinando-se para a frente 
ou virando-se de um lado para o outro, como se 
dissesse:

“Sim, sim...”, “Não, não...”

Ao ver tal coisa, saiu em disparada até chegar 
em casa. A caveira, que àquela altura já não merecia 
sequer o olhar indiferente dos transeuntes, passou a ser, no dia 
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seguinte, o tema de todas as conversas. Os prudentes não se 
aventuravam a passar de noite nas proximidades do convento.

E os valentes que se atreviam a fazê-lo juravam que a 
caveira se mexia dizendo: “Sim, sim...”, “Não, não...”. E ainda 
acrescentavam que ela movia as mandíbulas, que ria fazendo 
um barulho parecido ao das castanholas e uma porção de outras 
histórias.

Durante o dia, a caveira ficava quietinha. Por isso, o 
encarregado de acender e apagar a lamparina fazia isso sempre de 
tarde ou de manhã. O problema era de noite.

Os que moravam por ali, davam uma volta enorme para 
chegar em casa, a fim de se livrarem de ver a caveira. Nem 
mesmo os guardas da polícia militar ousavam se aproximar 
dessa esquina do medo.

Certa noite, desafiando o seu próprio temor, um 
desses guardas caminhou nessa direção e, ao ver os 
meneios da caveira, correu espavorido sem parar até o 

portão do quartel.

Abad Alfau tinha então dezenove anos e era 
subtenente do batalhão que guarnecia a praça de São 

Domingos. Estava de serviço na noite em que o guarda 
correu de medo da caveira, e ficou muito 
contrariado. Na noite seguinte, soube que um 
outro guarda havia dado uma volta para fugir 
da bruxaria da esquina e ficou mais contrariado 

ainda.

— Ou acabo com essa palhaçada ou não 
me chamo Abad Alfau! — afirmou ele.

No dia seguinte, muniu-se de uma escada e 
esperou que anoitecesse. Mais ou menos às onze horas, 

dirigiu-se ao tal lugar que tantos temores provocava, 
levando uma espada na mão e acompanhado de dois 

soldados. Estavam a poucos metros da caveira, quando começaram 
os remelexos.
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— Ponham a escada na esquina! 
— ordenou Abad, antes que o medo 
paralisasse os seus companheiros.

De espada na mão, começou 
a subir. A cada degrau que subia, 
os movimentos da caveira 
para a frente e para os lados 
ficavam mais violentos. Quando 
o subtenente já estava bem 

próximo dela, a caveira 
se mexia tanto que 
parecia querer girar 

sobre si mesma, e de 
dentro dela saíam uns 

guinchos agudos. O jovem 
oficial, no entanto, continuava 
imperturbável. Finalmente, tão 

próximo do nicho que poderia 
alcançá-lo com os dedos, apoiou 

com força os pés num degrau enquanto com a mão 
esquerda se agarrava ao degrau mais alto, jogou o corpo para trás e, 
levantando a espada, acertou-lhe duas pranchadas que a fizeram dar 
várias voltas.

E aí se desfez o mistério. Porque debaixo da caveira saiu um 
rato de mais ou menos um palmo de comprimento, que pulou do 
nicho para a rua e se perdeu na escuridão da noite, enquanto Abad 
Alfau, descendo, exclamava:

— Bicho desgraçado!

URIBE, Verónica. Contos de assombração. 4. ed. São Paulo: Ática, 1988.
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A aposta
Já há cinco anos sem ver chuva, dona Durvalina percebeu que 

deveria mudar de vida e do sertão da Bahia. Vendeu sua terrinha, deu 
o cachorro e o papagaio à comadre, juntou os nove filhos e resolveu ir 
para os lados de Minas Gerais, onde morava uma irmã sua.

Antes de tomar o trem, era preciso caminhar um longo trecho, 
mais longo ainda porque cada um carregava sua pesada trouxa. Dona 
Durvalina, à frente, levava também um cesto, com a pata Dedé. 
Não quis se desfazer da ave, porque um ovo por dia estaria sempre 
garantido.

Quatro quilômetros depois, viram a estação. Faltava ainda meia 
hora para o trem partir, mas os poucos passageiros já começavam 
a embarcar. Contente, a mulher encaminhou-se para o lugar onde 
se vendiam as passagens. Assim que entrou, viu, bem sobre o 
guichê, uma grande placa em que estava escrito, em vistosas letras 
vermelhas:

É PROIBIDO VIAJAR COM ANIMAIS. 
E agora? Que fazer? Abandonar a pata Dedé? Nunca! Dona 

Durvalina pôs a tampa no cesto, fechando-o muito bem, e foi em 
frente.

— Dez passagens por favor! — disse ao vendedor de bilhetes.

— Quem! Quem! — fez Dedé dentro da cesta.

— Como? — perguntou o homem.

— Quero dez bilhetes. 
Quanto é?

— Quem!

— São duzentos reais... 
Mas... Que é que a senhora leva 
aí nesse cesto? Um pato?
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— Não senhor. Não é um... — procurou explicar dona Durvalina, 
com um sorriso sem graça.

— Quem! — insistia a pata.

— Não adianta mentir. É proibido viajar com animais. A senhora não 
leu a tabuleta?

Ouvindo a discussão, agora num tom de voz mais alto, os nove 
filhos de dona Durvalina levantaram-se do banco onde haviam sentado 
e vieram para junto de sua mãe.

— Mas eu tenho nove filhos e...

— Abra o cesto, minha senhora, por favor. É a lei...

— Não é pato — defendeu-se a mulher, já visivelmente nervosa.

— Quem! Quem!...

— Como não? A senhora acha que sou bobo? Ou surdo? Estou 
ouvindo o pato grasnar! Só vou vender-lhe as passagens se a senhora 
abrir esse cesto — disse o homem resoluto.

— Está bem, eu abro. Mas vamos fazer uma aposta: se eu tiver 
aqui dentro um pato, como o senhor está dizendo, dou-lhe de presente 
o bichinho e viajo com meus filhos dentro da lei. Mas... se não for 
pato, vou embarcar de graça com as nove crianças e ainda levo meu 
animalzinho de estimação.
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— Vou aceitar a 
aposta, só porque a senhora 
reconheceu que leva uma 
ave aí nesse cesto. E também 
porque vai ser fácil ganhar. 
Ora, se vai... Hoje vou comer pato 
assado no jantar!

— Não conte vantagem antes da hora! O 
senhor pode estar enganado... Afirmo, pela 
última vez, que não tenho um pato dentro deste 
cesto!

A essa altura, a fila atrás de dona Durvalina já tinha aumentado. 
Porém ninguém reclamava da demora. Afinal, todos queriam ver como 
acabaria aquela história.

— Não vamos discutir mais. O trem vai se atrasar. Vamos! Abra o 
cesto — disse o homem, já impaciente.

— Esta bem. O senhor é que sabe. A aposta está de pé?

— Sim, claro, claro.

Dona Durvalina abriu o cesto. A cabecinha de Dedé saltou 
imediatamente para fora.

— Quem! Quem!

— Olhe mãe — disse o menorzinho dos filhos —, a Dedé botou um ovo!

— Eu não disse ao senhor? Eu não tinha um pato aqui dentro... É 
UMA PATA! Ganhei a aposta. Ganhei a aposta! Gritava a mulher exibindo 
o ovo para toda a fila.

— Paga! Paga! — falavam todos em meio a gostosas gargalhadas.

Nada mais restava ao homem: deu os dez bilhetes de graça a dona 
Durvalina, enquanto ela feliz e contente fechava o cesto, empurrando 
a cabeça de Dedé para dentro.

— Quem! Quem!
BRAZÃO, Suely Mendes. Contos de artimanhas e travessuras. 

São Paulo: Ática, 1988. p. 65-70. 
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O sapo e o boi
 

Há muito, muito tempo, existiu um boi imponente. Um dia, o boi 
estava dando seu passeio de tarde quando um pobre sapo todo mal 
vestido olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi 
que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos.

— Olhem só o tamanho do sujeito! Até que ele é elegante, mas 
grande coisa: se quisesse também era.

Dizendo isso o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo 
já estava com o dobro do seu tamanho natural.

— Já estou grande que nem ele? — perguntou aos outros sapos.

— Não, ainda está longe! — responderam os amigos.

O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta.

— Não — disseram de novo os outros sapos —, e é melhor você 
parar com isso porque senão vai acabar se machucando.

Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou 
se estufando, estufando, estufando — até estourar.

Moral: Seja sempre você mesmo.

ASH, Russell; HIGTON, Bernard (Org.). Fábulas de Esopo. 
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994. p. 14.
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Causo

Os gansos bêbados

Garanto que esta é uma história puramente verdadeira, já que 
além de ter acontecido com um casal amigo de meus avós, toda a 
vizinhança é testemunha do ocorrido.

Numa certa tarde, a comadre de minha avó estava fazendo 
uma rotineira faxina em sua casa, quando, de repente, resolveu 
jogar no terreiro da propriedade jabuticabas curtidas pela 
cachaça, contidas nos vidros de uma costumeira bebida que se usa 
fazer com a fruta.

Aconteceu que uma criação de gansos que ali estava, comeu 
todas as frutas jogadas por ela. A seguir, antes que anoitecesse, 
seu esposo avistou as aves aparentemente todas mortas, sem 
entender o porquê.

Pensando eles, estarem os gansos realmente mortos, sem 
entender-se como, decidiram chamar as vizinhas da redondeza 
para despená-los e aproveitar, assim, as suas penas, usadas como 
matéria-prima para confeccionar colchões e travesseiros, boa 
precaução contra o frio do inverno.

Mas para o espanto de todos, quando estavam despenando 
a última ave, estas começaram a acordar, todas peladas. Pois os 
gansos apenas haviam desmaiado com a fortidão do álcool contido 
nas frutas.

BARBOSA, Adelar J. S. 
Causos dos antigos. 

Literatura brasileira. 
Contos paranaenses. 

1. ed. Curitiba: Governo 
do Paraná 

& Copel, 2002.
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Clemência
Com a morte da rainha, alguns 

anos depois o rei da tribo casou- 
-se novamente. A nova esposa, 
enciumada, e, temendo que seus 
filhos não tivessem direito ao trono, 
fez com que os filhos da antiga 
rainha fossem passear em uma zona 
de perigo. Assim, as crianças foram 
capturadas pela tribo inimiga.

Clemência e seus irmãos foram 
vendidos a comerciantes europeus 
e iniciaram a viagem para o Brasil. 
A separação familiar também se fez 
presente.

Ao chegar ao porto de São 
Vicente, os homens foram logo 
vendendo os cativos aos mercadores 
locais.

Os africanos restantes 
começaram uma caminhada para 
o interior do Brasil. Clemência foi 
transportada na cangalha, um cesto 
preso ao lombo do burro. As trilhas 
eram estreitas. Ao lado, a mata era 
densa, e os vendedores não eram 
amigos.

Chegando à região de 
Indaiatuba, passaram numa 
fazenda na região da Cachoeira. O 
proprietário da fazenda comprou 
três escravos adultos.

A filha do proprietário, apesar 
de criança, gostava de acompanhar 
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os assuntos do pai. A criança viu 
Clemência, e gostou dela. Escondeu 
a pequena Clemência em um jacá 
do pai, e o vendedor partiu para 
continuar sua venda. Clemência 
ficou escondida no quarto da 
menina.

Dois dias depois, o vendedor, 
dando falta da pequena menina, 
retornou à fazenda, reivindicando a 
criança. O proprietário pressionou 
a filha e esta, apesar de temer a ira 
do pai, confessou o que fizera.

O pai comprou a menina e a 
deu de presente à filha. 

Era o ano de 1825 e Clemência 
tinha 8 anos.

As meninas cresceram juntas: 
sinhá e escrava, ou melhor, Tereza e 
Clemência.

Aos 18 anos de idade, Tereza 
resolveu casar-se. Desse casamento 
nasceram quatro filhos: Jesuíno, 
Escolástica, José (depois conhecido 
como José Dr.) e Tuda.

Pouco depois do casamento 
de sua amiga, Clemência viu 
mais uma vez falar mais forte 
a lei do cativeiro: foi obrigada, 
aos dezenove anos de idade, a 
casar-se com Antônio. Isso foi 
feito para que, a cada vez que 
a sinhá engravidasse, Clemência 
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gerasse uma criança, e assim amamentasse também as crianças da sinhá. 
Clemência não teria nem mesmo o direito de escolher quantos filhos teria.

O fazendeiro, que havia pago 12 contos de reis ao Rei de Portugal por 
aquelas terras, tirava da escrava tudo o que podia.

Após a morte da sinhá, Clemência e Antônio receberam carta de 
alforria, e uma soma de dinheiro que lhes permitiu comprar uma rede e 
uma serra. Desta forma, puderam sair do cativeiro e da fazenda.

Por ironia do destino, seus cinco filhos — Mandu, Conga, Adão, 
Severino e Olímpia — continuaram no cativeiro. Todos adotaram o nome de 
família do seu senhor — Fonseca —, com exceção de Severino, que preferiu 
o sobrenome “Nascimento”.

Mais uma vez, Clemência foi separada da família — agora, dos filhos.

O casal, inconformado, procurou uma solução e a encontrou: 
arranjaram trabalho para, ganhando dinheiro, comprar a alforria dos 
filhos. Mas, trabalhar onde? Onde um ex-escravo poderia conseguir 
trabalho?

A sorte é que, na época, iria ser construída uma estrada de ferro 
ligando Jundiaí a São Pedro, depois de Piracicaba. Antônio foi cortar 
dormentes para a companhia, e assim ganhou o dinheiro necessário para 
comprar a alforria dos filhos. Finalmente, Clemência conseguiu ter sua 
família completa e junto a ela. 

BARROS, Aparecido M. P. L. de. Clemência. In: ______. Malungo: identidade entre os cativos. 
Indaiatuba: Fundação Pró-memória de Indaiatuba/Secretaria Municipal de Educação, 2000.
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A infância
Naquele tempo, eu, um menino igual aos outros, percorria 

descalço os campos da minha querida Indaiatuba. Nunca ia só. O nosso 
grupo de moleques era bem grande, como grandes também eram as 
nossas travessuras.

Nas nossas aventuras, levávamos sempre conosco os nossos 
estilingues, armas indispensáveis a todo bom moleque daquele tempo. 
Perto do pontilhão da estrada de ferro, o grupo se dividia, e como a 
Itália e a Turquia estavam em guerra, nós também fazíamos a nossa 
“guerra ítalo-turca”, em Indaiatuba.

As laterais da via férrea nos serviam de trincheiras, a munição 
eram pelotes de barro.

Entretanto, numa das batalhas, o inimigo foi traiçoeiro, pois usou 
munição proibida: chumbo.

Um desses chumbos atingiu um olho de meu mano Arlindo.

O susto foi muito grande! Nós julgamos que o mano tinha ficado 
cego. Às pressas, o levamos para a farmácia do Chico Boticário, o qual, 
com relativa facilidade, extraiu o chumbo, que por sorte havia se 
alojado no canto de um dos olhos, sem ofender o olho.

Bem... é inútil dizer que nesse dia a “guerra ítalo-turca” acabou...

CAMARGO, Nabor Pires. Recordações de um clarinetista. Indaiatuba (SP): Fundação 
 Pró-Memória de Indaiatuba, 2000.
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Biografia de Nabor Pires de Camargo 

1902:  nasceu em 9 de fevereiro, na casa 
número 16 da Rua 15 de novembro, 
município de Indaiatuba.

1912: foi admitido como clarinetista da 
banda infanto-juvenil regido pelo 
maestro José Lopes dos Reis, o 
“Dunga”, durante a administração 
do prefeito Major Alfredo Camargo 
Fonseca.

1916: tornou-se auxiliar maestro da banda 
infanto-juvenil.

1920: admitido como empregado na usina de açúcar da companhia 
Agrícola de Guatapará; ao mesmo ano, impressão da composição 
“Triste separação”.

1921: transferiu-se para São Paulo; deu início aos estudos de música no 
Conservatório Dramático-Musical de São Paulo.

  Nos primeiros tempos na capital, foi clarinetista da banda do 
4.º B.C. do exército (durante o serviço militar), empregado da 
Companhia de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (a “inglesa”), 
clarinetista da banda da Lapa, clarinetista da orquestra do Cine 
São Bento e do cinema Olímpia. Fez amizade com o jornalista 
e poeta Dieno Castanho, iniciando com ele, a partir do maxixe, 
“Mamãe me leva”, uma longa parceria em suas composições.

1923: passou a 
atuar em programas 
de rádio na Rádio 
Record.
1930: foi escolhido 
“Melhor Clarinetista 
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CAMARGO, Nabor Pires. Recordações de um 
clarinetista. Indaiatuba (SP): Fundação  

Pró-Memória de Indaiatuba, 2000.

de 1930”, prêmio concedido pela Gazeta Esportiva. Gravou seu 
primeiro disco, no estúdio da Victor da Praça da República, com as 
composições, “Matando saudades”e “Caindo das nuvens”.

1932: iniciou a impressão dos álbuns “Choros do Nabor”. Durante o 
movimento constitucionalista, participou da banda do Batalhão de 
Piratininga.

1933 a 1937: participou da orquestra e do grupo regional de música da 
Rádio Educadora.

1934: casou-se com dona Cleonice, com quem teve uma filha, Marizaura.
1936: o samba “Vá carregar piano” obtém o primeiro lugar no concurso de 

sambas de São Paulo, interpretado por Arnaldo Pescuma e Januário 
de Oliveira.

1937: integrou a Orquestra Sinfônica da Rádio Tupi. Ainda na década de 
1930, foi músico na Rádio Gazeta e na rádio e televisão Nacional, 
além da Orquestra Sinfônica Musical de São Paulo (oficializada no 
final da década de 1940).

1947: primeiros entendimentos com a editora Irmãos Vitale, visando a 
elaboração e publicação de um método para clarineta.

1954: acompanha a Orquestra Sinfônica Musical de São Paulo ao Rio, para 
um concerto no Teatro Municipal, em sua primeira e única viagem 
àquela cidade.

1967: aposentou-se pelo Departamento de Cultura do Município de São 
Paulo, órgão ao qual estava subordinada a Orquestra Sinfônica 
Municipal de São Paulo.

1984: primeiro ganhador da medalha “João 
Tibiriçá Piratininga”.

1985: retornou a Indaiatuba. No final da década de 
1980 transferiu-se para Mococa.

1985: declarado sócio honorário do Rotary Club 
de Indaiatuba no ano rotário de 1985/1986 e 
renovado anualmente até a sua morte.

1996: faleceu em 3 de outubro de 1996, aos 94 
anos, deixando esposa (dona Cleonice), filha 
(Marizaura), netos e bisnetos.
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Ao visitar uma caverna

• Busque informações: leia sobre a região, veja a previsão do tempo, conheça 

as regras de visitação.

• Arrume companhia: forme grupos de, no mínimo, 3 pessoas, com pelo 

menos 1 experiente em cavernas. Se houver serviço de 

guias e monitores ambientais, contratá-los pode evitar 

problemas, além de ajudar a economia local.

• Leve equipamentos adequados: capacete com 

lanterna acoplada; lanterna de mão; pilhas reserva; roupas 

apropriadas; calçado com solado antiderrapante; mochila 

simples; alimentos; cantil com água; equipamentos para 

práticas específicas, como escalada, se necessário.

• Não mexa em nada: não quebre, danifique 

ou retire formações, ossos ou mesmo marcações e 

equipamentos que encontrar nas cavernas. Um pequeno 

dano, intencional ou não, pode representar uma imensa 

perda para a Ciência e para a natureza.

• Deixe seu itinerário: avise alguém que ficará 

fora da caverna sobre seu roteiro e horário previsto de 

retorno. Isso ajuda no envio de socorro, em caso de 

acidente.

• Não se exponha a riscos desnecessários e não 

incentive outros a fazê-lo. Respeitar o limite de cada um 

não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria!

• Não use bebida alcoólica nem fume no interior da 

caverna. A bebida o deixa mais suscetível a acidentes e a 

fumaça é prejudicial ao delicado ambiente.

AO VISITAR uma caverna. Terra da Gente, Campinas, n. 46, fev. 2008. p. 33.
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Canto da estrada aberta

A pé e de coração leve eu enveredo pela estrada aberta,

saudável, livre, o mundo à minha frente,

o longo atalho pardo à minha frente para levar-me aonde eu 

queira.

Daqui em diante não peço mais boa sorte, boa sorte sou eu mesmo.

Daqui em diante eu não lamento mais, eu não adio mais, não 

careço de nada;

acabei com as queixas portas adentro, bibliotecas, críticas 

rixentas;

forte e contente vou eu pela estrada aberta.

A terra é quanto basta:

não quero as constelações nem um pouco mais próximas,

sei que estão muito bem onde se encontram

e sei que bastam para os que a elas pertencem.

(Ainda aqui eu carrego minhas antigas cargas de delícias;

carrego — mulheres e homens — carrego-os comigo para onde eu 

vá,

juro que para mim é impossível livrar-me deles,

deles estou recheado e em troca eu os recheio.

WHITMAN, Walt. Folhas de relva. Tradução Geir Campos. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964.
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Aquarela

Numa folha qualquer eu 
desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas 
é fácil fazer um castelo.
Corro o lápis em torno da 
mão e me dou uma luva,
E se faço chover, com dois 
riscos tenho um guarda-
chuva.

Se um pinguinho de tinta 
cai num pedacinho azul 
do papel,
Num instante imagino 
uma linda gaivota a voar 
no céu.
Vai voando, contornando a 
imensa curva Norte e Sul,
Vou com ela, viajando, 
Havai, Pequim ou 
Istambul.
Pinto um barco a vela 
branco, navegando, é 
tanto céu e mar num beijo 
azul.

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená.
Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar.
Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo, 
E se a gente quiser ele vai pousar.

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida.
De uma América a outra consigo passar num segundo,
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo.
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Um menino caminha e caminhando chega no muro
E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está.
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar,
Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar.
Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar.

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá.
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar.
Vamos todos numa linda passarela
De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá.

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo (que descolorirá).
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo (que descolorirá).
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo (que 
descolorirá).

TOQUINHO et al. Intérprete: Toquinho. In: Toquinho no mundo da criança. Circuito 
Musical/Editora Delta, p2005. Faixa 1.
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A importância de escovar os dentes

Falta de cuidado com a higiene bucal pode 
causar até infarto    

Escovar os dentes de forma correta 
é mais importante do que muitos 
imaginam. Recentemente, pesquisa do 
Ministério da Saúde revelou que mais da 
metade dos brasileiros não escova os dentes 
adequadamente. Esse hábito corriqueiro pode 
prevenir doenças. A falta de cuidado com a 
higiene bucal pode causar até infarto. A boca 
pode ser a porta de entrada para doenças 
graves, sem falar nos problemas de gengiva que 
a falta de higiene bucal pode causar. A perda do 
dente é uma das consequências.          

Uma recente pesquisa informou que 58% dos 
brasileiros não limpam os dentes direito — só 
escovam de vez em quando, de maneira errada, 
ou nem têm escova em casa. É a realidade 
das áreas mais pobres de todo o país. Em 24 
horas sem escovar os dentes, as bactérias 
se multiplicam 250 vezes, sem sintomas. Não 
causam dor, mas podem provocar, além de cáries e 
inflamações, doenças como pneumonia e até infarto.

“Quando há uma infecção, as células do organismo vão morrendo, 
as bactérias vão se fortalecendo e vão caindo na corrente sanguínea. 
Quando elas caem na corrente sanguínea, elas podem se alojar em 
algum órgão do corpo. Pode ser tanto o coração quanto qualquer 
órgão”, explica a dentista Ilana Marques. 

“As pessoas que têm problemas cardíacos de válvulas estão mais 
suscetíveis, mas isso pode acontecer com qualquer paciente”, alerta 
o dentista Breno Massimo. O Ministério da Saúde informou que vai 
distribuir este ano 40 milhões de escovas e pastas de dente. Os kits são 
para alunos de escolas públicas e pacientes atendidos pelo programa 
Saúde bucal.

A IMPORTÂNCIA de escovar os dentes. Elnet, 22 mar. 2009. Disponível em: <http://www.
elnet.com.br/news_interna.php?materia=5348>. Acesso em: 1 out. 2012. 
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Há muito tempo, quando os desejos 

funcionavam, vivia um rei que tinha filhas muito 

belas. A mais jovem era tão linda que o Sol 

ficava atônito sempre que iluminava seu rosto.

Perto do castelo do rei tinha um bosque 

grande e escuro no qual havia uma lagoa sob 

uma velha árvore. Quando o dia era quente, a 

princesinha ia ao bosque e se sentava junto à 

fonte. Quando se aborrecia, pegava sua bola de 

ouro, a jogava alto e recolhia. Essa bola era seu 

brinquedo favorito. Porém, aconteceu que uma 

das vezes que a princesa a jogou, esta não caiu 

em sua mão, mas sim no solo, rodando e caindo 

direto na água.

A princesa viu como ia desaparecendo na 

lagoa, que era profunda, tanto que não se via 

o fundo. Então começou a chorar, mais e mais 

forte, e não se consolava e tanto se lamentou, 

que alguém lhe disse:
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