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aprender

Livro do Aluno
4.º Ano | 2.º Bimestre

Língua  
Portuguesa

Matemática





Apresentação

Querido aluno

Receba com muito carinho este livro, feito pensando em você e nos muitos 
e muitos conhecimentos importantes que se podem 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 percorrem 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! Uma 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 muitas: 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 dele com carinho e deixe que ele 
se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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uma história de vida
Biografia:

Roda de
Conversa

Você sabe o que é biografia? E autobiografia?

Você já fez a sua autobiografia?

 Já leu a biografia de alguém?

Gostaria de saber sobre a vida de Monteiro 
Lobato?

Sabe alguma coisa sobre ele? O quê?
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Leia a biografia a seguir.

Monteiro Lobato, este grande 
nome da literatura brasileira, nasceu na cidade de 

Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882. Formado 
em Direito, atuou como promotor público até se tornar 
fazendeiro, após receber herança deixada pelo avô. 
Diante de um novo estilo de vida, Lobato passou a 
publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, 
sendo que, posteriormente, reuniu uma série deles em 

Urupês, sua obra–prima. 

Este notável escritor é bastante conhecido entre as crianças, 
pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, no 
qual a realidade e a fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que 
ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. 

1

Hora do
desafio

Há pessoas imortais que não são 
esquecidas jamais. Deixam belas 
histórias que encantam a vida e 
fazem sorrir crianças que brincam 
nos quintais.
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Vamos ler para entender? 

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

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

2

Suas personagens mais conhecidas são: Emília, uma boneca 
de pano com sentimento e ideias independentes; Pedrinho, 
personagem que se identifica com o autor quando criança; 
Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem atitudes 
de adulto; Cuca, vilã que aterroriza a todos do sítio; Saci-pererê 
e outras personagens que fazem parte da inesquecível obra: O 
sítio do Picapau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças 
e adultos. 

Escreveu ainda outras incríveis obras infantis, como: A 
menina do nariz arrebitado, O Saci, Fábulas do Marquês de 
Rabicó, Aventuras do príncipe, Noivado de Narizinho, O pó de 
Pirlimpimpim, Reinações de Narizinho, As caçadas de Pedrinho, 
Emília no país da gramática, Memórias da Emília, O poço do 
Visconde, O Picapau Amarelo e A chave do tamanho. 

Fora os livros infantis, este escritor brasileiro escreveu outras 
obras literárias, tais como: O choque das raças, Urupês, A barca de 
Gleyre e o Escândalo do petróleo. Neste último livro, ele demonstra 
todo seu nacionalismo, posicionando-se totalmente favorável à 
exploração do petróleo apenas por empresas brasileiras. 

No ano de 1948, o Brasil perdeu este grande talento que tanto 
contribuiu com o desenvolvimento de nossa literatura.

BIOGRAFIA, obras e estilo literário de Monteiro Lobato. Clube de Leitura, 30 jun. 
2010. Disponível em: <http://leianoclubedeleitura.blogspot.com/2010/06/biografia-

obras-e-estilo-literario-de.html>. Acesso em: 3 set. 2010.

D.3
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c)  Confiram no dicionário  o significado das palavras.

Monteiro Lobato escreveu várias obras dedicadas às crianças. Você 
conhece alguma? Converse com o professor e com os colegas.

Considerado um dos grandes talentos da literatura infantil 
brasileira, Monteiro Lobato demonstra seu nacionalismo em suas 
obras. No texto, que obra é citada?  

Como chegou a esta resposta? Grife no texto o trecho que 
demonstra isso.

Podemos dizer que Monteiro Lobato foi o precursor da literatura 
infantil no Brasil. Você sabe o significado da palavra precursor 
nesse contexto? Pesquise o significado.

Com um colega, faça a leitura da biografia de Antônio Zoppi, 
presente no Caderno de Leitura, e responda ao que se pede:

a)  O texto que você leu é parecido com o estudado no início 
desta unidade?

b)  Para você, por que  textos como esses são escritos?

3

4

5

6

7

Escândalo do petróleo

D1

D3

D9

D1

Significa que Monteiro Lobato foi o primeiro a trazer a literatura infantil para o Brasil, é considerado o criador desse gênero no país.

São escritos com a intenção de  relatar a história de vida de uma pessoa.
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c) Os textos que você leu ou ouviu são biografias. Como você 
explica o que são biografias? 

d) Que tipos de fatos e informações sempre estão presentes? 

e)  Nas biografias geralmente lidas na escola, é comum que a 
história seja apresentada em ordem cronológica (sequência 
temporal). Por que isso acontece? Justifique.

O texto que você acabou de estudar é uma biografia.

BIO = vida; GRAFIA = escrita.

Biografia significa registro da vida de uma pessoa.

8

D9

Resposta pessoal.

D1

Nome do biografado, data e local de nascimento, fatos importantes da vida dessa pessoa (prêmios recebidos, livros publicados), ano  de 
falecimento, etc.

A ordem cronológica garante a sequência de eventos relatados na biografia, deixando o texto mais claro e objetivo.
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Leia o texto abaixo:

Autobiografia de Monteiro Lobato
Nasci José Renato Monteiro Lobato, em 

Taubaté-SP, aos 18 de abril de 1882. Falei tarde 
e aos 5 anos de idade ouvi,  pela primeira vez, 
um célebre ditado... Concordei. Aos 9 anos 
resolvi  mudar meu nome para José Bento 
Monteiro Lobato desejando  usar  uma bengala 
de meu pai, gravada com as iniciais J.B.M.L.

Fui Juca, com as minhas irmãs Judite e 
Esther, fazendo bichos de chuchu com palitos nas 
pernas. Por isso, cada um de meus personagens; 
Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde 
representam um  pouco do que fui e um pouco 
do que não pude ser.

Aos 14 anos escrevi, para o jornal O Guarani, minha primeira 
crônica.

Sempre amei a leitura. Li Carlos Magno e os 12 pares de França, o 
Robinson Crusoé e todo o Júlio Verne. Formei-me  em  Direito em 1904, 
pela Universidade de São Paulo. Queria ter cursado Belas Artes ou até 
Engenharia, mas meu avô, Visconde de Tremembé, amigo de Dom Pedro 
II, queria ter na família um bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Em maio de 1907, fui nomeado promotor em Areias - SP, casando-me 
no ano seguinte com Maria Pureza da Natividade,  com quem tive o Edgar, 
o Guilherme, a Marta e a Rute.

Vivi no interior, nas pequenas cidades, sempre escrevendo para 
jornais e revistas.

Em 1911, morreu o meu avô, Visconde de Tremembé, e dele herdei 
a fazenda Buquira, passando de promotor a fazendeiro.  Na fazenda 
escrevi o Jeca Tatu, símbolo nacional.

9
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Comprei a Revista do Brasil e comecei, então, a editar meus livros 
para adultos.  Urupês  iniciou a fila em 1918. Surgia a primeira editora 
nacional Monteiro Lobato & Cia, neste mesmo ano. Antes de mim, os 
livros do Brasil eram impressos em Portugal.

Quiseram me levar para a Academia Brasileira de Letras. Recusei. 
Não quis transigir com a praxe de lá - implorar votos.

Tive muitos convites para cargos oficiais de grande importância. 
Recusei a todos. Getúlio Vargas (presidente do Brasil na ocasião) 
convocou-me para ser o ministro da propaganda.  Respondi que a 
melhor propaganda para o Brasil, no exterior, era a liberdade do povo, 
a constitucionalização do país.

Minha fama de propagandista decorria da minha absoluta convicção 
pessoal. O caso do petróleo, por exemplo, e do ferro.  Éramos ricos em 
energia hidráulica e minérios e não  somente café e açúcar. Durante 10 
anos, gritei essas verdades. Fui sabotado e incompreendido.

Dediquei-me à literatura infantil já em 1921. E retomei a ela, 
anos depois, desgostoso dos adultos. Com Narizinho arrebitado, 
lancei o Sítio do Picapau Amarelo. O sítio é um reino de liberdade e 
encantamento.  Muitos já o classificaram de República.

Eu mesmo, por intermédio de um personagem,  o rei Carol,  da 
Romênia, no livro A reforma da natureza, disse ser o Sítio  uma  
República. Não; República não é, e sim um reino.  Um reino cuja rainha 
é a D. Benta. Uma rainha democrática, que reina pouco. Uma rainha 
que permite liberdade absoluta aos seus súditos. Súditos que também 
governam. Um deles, Emília, é voluntariosa, teimosa, renitente e 
não renuncia os seus desejos  e  projetos. Narizinho e Pedrinho são 
as crianças de ontem, de hoje e amanhã, abertas a tudo, querendo 
ser felizes, confrontando suas experiências com o que os mais velhos 
dizem, mas sempre acreditando no futuro.

Mas eu precisava de instrumentos idôneos para que o trânsito do 
mundo real para o fantástico fosse possível, pois, como ir à Grécia? 
Como ir à Lua? Como alcançar os anéis de Saturno?  Bem, a lógica das 
coisas impunha a existência desse instrumento. Primeiro surgiu o Pó de 



18

Pirlimpimpim, que transportaria, para todo e sempre, os personagens 
de um lugar para outro, vencendo o espaço. O Faz-de-conta, pó 
número 2, venceria a barreira do   tempo,  suprindo as impossibilidades 
de acontecimentos. Finalmente, pensei no Super-pó,  inventado pelo 
Visconde de Sabugosa, em O minotauro, que transportaria,  num átimo,  
para qualquer lugar indeterminado, desde que desejado.

Como disse a Emília: “é um absurdo   terminar  a  vida  assim, 
analfabeto!”. Eu poderia ter escrito muito mais, perdi muito tempo 
escrevendo para gente grande.  Precisava ter aprendido mais...

Monteiro Lobato
LOBATO, Monteiro. Autobiografia. Disponível em: <http://www.cocfranca.com.br/biografia.

htm>. Acesso em: 28 mar. 2012 . (Adaptado).

Vamos ler para entender? 

a)  Sente-se com um colega e leia o texto para ele, grifando as 
palavras 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 o significado das palavras.

Conversem com os colegas e com o professor  sobre quais 
semelhanças vocês percebem entre um texto e outro. 

10

11

D.3

D15 – D9

Ambos tratam da história de vida da mesma personagem histórica – Monteiro Lobato. Foi utilizada uma ordem cronológica nos fatos, começando com o 
nascimento e terminando com o falecimento. Os verbos, na maioria, estão no pretérito.
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No primeiro texto, o narrador é: narrador-observador ou narrador- 
-personagem? E no segundo texto? 

O texto que você acabou de ler é uma autobiografia:

AUTO = a si mesmo.

Autobiografia significa:

“O registro escrito da própria vida.”

No trecho:

“A melhor propaganda para o Brasil, no exterior, era a liberdade 
do povo, a constitucionalização do país.”

O que é a “liberdade do povo” para Monteiro Lobato?

   Libertar os adultos do trabalho escravo;

    Ter um governo democrático onde todas as pessoas possam 
ser ouvidas, um governo  justo.

    Ter um governo que liberte seu povo das perseguições dos 
militares.

12

13

14

D15 – D10

Primeiro texto: Narrador-observador.
Segundo texto: Narrador-personagem.

D4 – D3- D14 – D11

X
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Releia os trechos abaixo:

“Nasci José Renato Monteiro Lobato, em Taubaté-SP, aos 18 de 
abril de 1882. Falei tarde e aos 5 anos de idade ouvi, pela primeira 
vez, um célebre ditado...”

“Dediquei-me a literatura infantil já em 1921. E retomei a ela, 
anos depois, desgostoso dos adultos.”

a)  O autor conta sua história situando cada momento de sua vida. 
Além de datas, usa outras expressões que ajudam a nos situar 
no tempo. Quais são elas? 

b)  Por que o autor utiliza dessas expressões no texto? 

c)  Localize no texto “Autobiografia de Monteiro Lobato” as 
palavras que marcam tempo, grifando-as.

Leia o trecho abaixo e responda:

“Escreveu ainda outras incríveis obras infantis, como [...]”

a)  A palavra em destaque é classificada gramaticalmente como:

   Substantivo   Verbo   Adjetivo

15

16

D1

“Aos 18 de abril de 1882”, “aos 5 anos de idade”, “já em 1921”, “anos depois”.

D2

X

As expressões usadas ajudam a deixar o texto mais leve, pois se formos rígidos ao utilizar dados cronológicos, o texto ficará muito chato. Neste 
gênero textual, autobiografia, são muito utilizadas expressões como: na mesma época, naquele tempo, com o passar dos anos, no ano seguinte, 
anos depois, etc.
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b)  O verbo destacado está em qual tempo verbal?

   Presente   Pretérito   Futuro

c)  Por que neste trecho o autor utiliza este tempo verbal? 
Converse com seu colega e com o professor.

Leia os trechos abaixo:

“[...] o Brasil perdeu este grande talento que tanto contribuiu 
com o desenvolvimento de nossa literatura.” (Primeiro texto)

“[...] perdi muito tempo escrevendo para gente grande [...]” 
(Segundo texto )

a) Em ambos os trechos, os verbos em destaque estão 
classificados no mesmo tempo verbal (pretérito), porém estão 
conjugados de modos diferentes, discuta com seu professor e 
com os colegas o porquê dessa diferença.

b)  No primeiro trecho, quando o autor refere-se a contribuiu, de 
quem ele está falando? 

17

X

Porque o autor está se referindo a algo que já aconteceu. Numa biografia, a maioria dos fatos que são relatados já aconteceram, obrigando o 
autor a utilizar os verbos no pretérito.

O verbo perder está conjugado no  pretérito perfeito, a diferença está na pessoa do verbo, ou seja, no primeiro trecho está na terceira pessoa e 
no segundo trecho na primeira pessoa.

Está falando de Monteiro Lobato, ou seja, ele contribuiu com o desenvolvimento de nossa literatura.

D4
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c)  No segundo trecho, quando o autor fala perdi, de quem ele 
está falando?

 

Agora, leia o trecho da autobiografia de Monteiro Lobato:

“Quiseram me levar para a Academia Brasileira de Letras.”

a)  A palavra em destaque refere-se: 

   à Getúlio Vargas.

   à Visconde de Tremembé. 

   à José Renato Monteiro Lobato.

   às irmãs Judite e Esther.

Na biografia, há o predomínio do uso da 3.ª pessoa (ele, ela), pois o 
narrador escreve sobre outra pessoa.

Na autobiografia, o autor narra na primeira pessoa (eu, nós) acontecimentos 
que seleciona da sua própria história, geralmente para caracterizar sua 
personalidade.

Pela gramática normativa, são chamadas de pronomes pessoais as palavras 
que indicam as pessoas que falam no discurso (eu, tu, ele, ela, nós, vós, 
eles, elas, me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se, mim, comigo, ti, 
contigo, si, consigo).

18

D4

Está falando dele mesmo, eu perdi muito tempo escrevendo para gente grande.

X
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Encontre os pronomes pessoais nas frases abaixo, grifando-os:

a)  Nós éramos ricos em energia, hidráulica e minérios.

b)  Recebi muitos convites de cargos oficiais importantes para 
mim.

c)  Eu fui nomeado promotor em Areias – SP, casando–me no ano 
seguinte.

d)  Dediquei-me a literatura infantil já em 1921, e retomei a ela, 
anos depois, desgostoso dos adultos.

e)  Narizinho e Pedrinho parecem comigo, representam um pouco 
do que eu fui, eles são as crianças de ontem, de hoje e de 
amanhã.

Leia o trecho abaixo, da “Autobiografia de Monteiro Lobato”, 
atentando-se para as palavras em destaque:

“Fui Juca, com as minhas irmãs Judite e Esther [...]”

a)  A palavra em destaque estabelece uma relação de:

   posse entre o autor e suas irmãs. 

   amizade entre o autor e suas irmãs.

   indiferença entre o autor e suas irmãs. 

   igualdade entre o autor e suas irmãs.

19

20

X
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As palavras que indicam uma relação de posse às pessoas do discurso são 
classificadas gramaticalmente como pronomes possessivos.

Pronomes possessivos

Singular Plural

SINGULAR

1.ª PESSOA Meu/minha Meus/minhas
2.ª PESSOA Teu/tua Teus/tuas

3.ª PESSOA Seu/sua 
(dele/dela)

Seus/suas 
(Deles/delas)

PLURAL

1.ª PESSOA Nosso/nossa Nossos/nossas
2.ª PESSOA Vosso/vossa Vossos/vossas

3.ª PESSOA
Seu/sua 

(dele/dela) Seus/suas 
(deles/delas)

Circule no 1.º e no 2.º parágrafo do texto “Autobiografia de 
Monteiro Lobato” os pronomes possessivos que encontrar.

Além de Monteiro Lobato, temos outros escritores de literatura 
infantil cujos livros passeiam pela biblioteca da sua escola. Você 
já leu algum livro de Ana Maria Machado? Localize um livro desta 
autora, faça a leitura e saiba um pouco mais sobre seu estilo de 
escrever. 

Abaixo, temos um fragmento de um texto do gênero 
biografia, que tem algumas características comuns 
ao gênero autobiografia. Porém, na biografia, há o 
predomínio do uso da terceira pessoa (ele/ela), pois o 
narrador escreve sobre outra pessoa. 

a)  Com um colega, leia com atenção a biografia 
de Ana Maria Machado e transforme-a em uma 
autobiografia no seu caderno de textos. 

21

22

23

D1

D15
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Ana Maria Machado

Ana Maria Machado nasceu em 1941 no morro de Santa Teresa, no Rio 
Janeiro, e cresceu nas areias de Ipanema. Antes de se entregar ao mundo das 
letras, iniciou a faculdade de Geografia e dedicou-se à pintura num curso que 
fez no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

As férias de infância junto com os primos e a casa repleta de livros foram 
marcos importantes na sua formação enquanto escritora. Como ela mesma já 
declarou várias vezes, vive inventando histórias, algumas ganham vida em 
papel e muitas delas transformam-se em livros, aliás, muitos livros (mais de 
100).

Ana Maria Machado foi professora, jornalista, dona da livraria Malasartes, já 
fez programa de rádio e hoje vive da e para a literatura.

Em 2000, Ana ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, considerado o 
prêmio Nobel da literatura infantil mundial e, em 2003, Ana Maria teve a 
imensa honra de ser eleita para ocupar a cadeira número 1 da Academia 
Brasileira de Letras.

Saiba mais sobre a autora: <http://www.anamariamachado.com/biografia>.

Após a escrita do texto, faça a revisão analisando os seguintes 
itens:

a)  Que mudança aconteceu com o narrador do seu texto?

b)  Você empregou pronomes pessoais? Quais? 

24

Na biografia de Ana Maria Machado, o narrador é observador, não participa da história (3.ª pessoa). 
Na autobiografia que o aluno produziu, o narrador se transformou em narrador-personagem, ou seja, o aluno teve que se colocar no lugar da 
personagem principal (1.ª pessoa).

D1

Sim. Eu, me.
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c) E pronomes possessivos? Quais? 

d)  E os verbos, mudaram? Como ficaram?

Leia o trecho abaixo e observe as palavras em destaque:

Emília, na trama criada por Monteiro Lobato, foi feita de tecido 
por Tia Nastácia para a criança Narizinho. É uma boneca de pano, 
recheada de macela e tem duas tranças.

a)  Você alguma vez teve dúvida para escrever palavras que 
terminam como essas? Ficou pensando se era com s ou ç?

b)  Para tentar ajudar você a resolver esse tipo de dúvida, vamos 
estudar esse assunto.

c)  Com um colega, leia as palavras  a seguir e  organize-as em  
dois grupos: um de palavras escrita com ç e outro com s.

dança, esperança, avança, matança, andança, aliança,

 cansa, descansa, amansa, alcança, herança, segurança, balança.

25

D1

Meus, minha.

Mudaram - nasceu: nasci, cresceu: cresci, iniciou: iniciei, dedicou: dediquei, fez: fiz, declarou: declarei, foi: fui, vive: vivo, ganhou: ganhei, teve: 
tive.
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Palavras terminadas com -ansa Palavras terminadas com -ança

d)  O  que as palavras terminadas em -ansa têm em comum, além 
de serem escritas da mesma forma? 

cansa dança

descansa esperança

amansa avança

 matança

 andança

 aliança

 herança

 alcança

 segurança

 balança

Os alunos deverão perceber que as palavras terminadas com -ansa são verbos .
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e) Agora, analisem as palavras terminadas em -ança e separem- 
-nas em dois grupos. Deem um título para cada grupo, de modo 
que indique o tipo de palavra que está presente em cada um.

Palavras terminadas com -ança

Grupo 1 Grupo 2

f) Vocês devem ter encontrado palavras que cabem nos dois 
grupos, não é? Por que vocês acham que isso aconteceu?

Nomes - substantivos Ações - verbos

dança avança

esperança  dança

matança alcança

aliança balança

herança 

segurança 

balança 

andança

Os alunos devem perceber que alguns verbos podem também serem escritos com ç. (dança, avança, alcança, balança).
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g)  Relacionem essa descoberta com a escrita dessas palavras e 
registrem.

h)  Quando uma palavra termina com o som -ansa/-ança, sempre 
escrevemos com ç quando a palavra for um _______________. 
Os ___________________ também podem ser escritos com ç.

Leia o trecho de Ana Maria Machado e discuta com os colegas e 
com o professor:

“As férias de infância junto com os primos e a casa repleta de 
livros foram marcos importantes na sua formação [...]”

a) As palavras em destaque são acentuadas. Por que algumas 
palavras são acentuadas?

b) O que aconteceria se a palavra férias fosse escrita sem 
acento?

c) Ao pronunciar a sílaba acentuada, o que você 
percebeu?

Todas as palavras apresentam uma sílaba pronunciada com mais 
intensidade. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica.

26

Os alunos deverão elaborar uma regra para a escrita dessas palavras.

substantivo

verbos

É importante que os alunos percebam que o uso do acento modifica a pronúncia das palavras.

Comprometeria a pronúncia e seu sentido.

O aluno deverá perceber que o som da sílaba acentuada é mais forte.
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As palavras abaixo foram retiradas das biografias de Ana Maria 
Machado e de Monteiro Lobato. Com a ajuda de um colega, pinte a 
sílaba tônica de cada uma.

professora     jornalista       livraria     crônica

aliás      príncipe       formação       letras

Observe as sílabas que você pintou e marque as alternativas 
corretas:

   A sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com maior 
intensidade.

   A sílaba tônica sempre é acentuada.

   Toda palavra com duas ou mais letras possui uma sílaba 
tônica.

  A sílaba tônica pode ser acentuada ou não.

As palavras são classificadas de acordo com sua sílaba tônica em:

Oxítonas: quando a sílaba tônica é a última.

Paroxítonas: quando a sílaba tônica é a penúltima.

Proparoxítonas: quando a sílaba tônica é a antepenúltima.

Classifique as palavras da atividade 27 conforme o quadro abaixo:

Oxítonas Paroxítonas Proparoxítonas

27

28

29

30

X

X

X

professora

jornalista

livraria

letras

príncipe

crônica

aliás

formação
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Procure em jornais e revistas três palavras proparoxítonas e 
escreva em seu caderno.

Ao pesquisar as palavras proparoxítonas, o que você percebeu?

Leia o trecho retirado da biografia de Ana Maria Machado:

“As férias de infância junto com os primos e a casa repleta de 
livros foram marcos importantes na sua formação enquanto 
escritora.”

a) Complete o quadro abaixo com as palavras em destaque:

Palavras Separação 
silábica

Sílaba mais 
forte

Posição da sílaba mais forte

Última Penúltima Antepe- 
núltima

31

32

33

Espera-se que o aluno responda que todas as proparoxítonas são acentuadas.

férias fé – rias fé  x 

infância in-fân-cia fân  x 

primos pri-mos pri  x 

importantes im-por-tan-tes tan  x 

formação for-ma-ção ção x  

escritora es-cri-to-ra to  x 

foram fo-ram ram x  
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Agora que estudamos sobre biografias e autobiografias, chegou a 
hora de produzir sua autobiografia.

• Você irá produzir sua autobiografia para ser socializada com os 
colegas de classe numa roda de autobiografias.

• Não devemos esquecer das informações que devem constar em 
uma autobiografia: 

a) Colocar informações quanto ao seu nome, data e local de 
seu nascimento;

b) Fatos importantes de sua vida;

c) Informar o local onde os fatos aconteceram;

d) Citar o nome das pessoas que participaram dos fatos;

e) Utilizar os pronomes pessoais e possessivos;

f) Lembre-se que os verbos, em sua maioria, são no pretérito;

g) Lembre-se também de utilizar os marcadores de tempo 
(anos, datas, expressões temporais como: no ano seguinte, 
alguns anos depois, em seguida, etc.) para deixar seu texto 
bem escrito.

h) O relato dos fatos no texto autobiográfico aparece 
frequentemente pontuado de lembranças, de um colorido 
emocional que não é visto em outros gêneros textuais, 
porém com o compromisso de dizer a verdade.

i) O seu texto deve seguir uma sequência narrativa (deve ser 
contado numa sequência temporal e lógica).

34



33

Antes de socializar sua autobiografia, é necessário revisá-la muitas 
vezes, garantindo a compreensão dos leitores. Vamos lá?

Em relação à escrita/gênero Sim Não

Coloquei meu nome, data e local de nascimento?

Contei fatos importantes da minha vida?

Informei o local onde os fatos aconteceram?

Escrevi sobre minhas lembranças, sempre com o 
compromisso de dizer a verdade?

Escrevi os fatos numa sequência temporal e 
lógica?

Os parágrafos foram iniciados com letras 
maiúsculas e com distância da margem?

Utilizei da narrativa em 1.ª pessoa?

Usei pronomes possessivos e pessoais na primeira 
pessoa do singular/plural?

Os verbos estão no tempo certo? Lembre-se do 
predomínio dos verbos no tempo pretérito.

As palavras estão escritas corretamente?

Usei letras maiúsculas no início dos substantivos 
próprios?

Minha letra está legível?

Solicitei que alguém lesse meu texto para 
observar se está compreensível ao leitor?

35
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Caso você tenha marcado não em algum item, deve revê-lo antes 
de dar por finalizada a produção de seu texto.

Assim que estiver pronta, leve para a roda de autobiografias e 
compartilhe sua história com seus colegas.

Registre no espaço abaixo sua autobiografia.

36

37

38
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Leia o trecho abaixo e responda as questões:

Depois do jantar o príncipe levou Narizinho à casa da melhor costureira 
do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos, lindos até 
não poder mais! Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma inventava as modas.

- Dona Aranha – disse o príncipe – quero que faça para esta ilustre 
dama o vestido mais bonito do mundo.  Vou dar uma grande festa em sua 
honra e quero vê-la deslumbrar a corte.

Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada por 
seis aranhinhas muito espertas, principiou a tomar as medidas [...].

LOBATO, José Bento Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 1973.

Por que o príncipe quer dar um vestido a Narizinho?  

A (    ) para se casar com ela;

B (    ) para fazer uma festa a Narizinho;

C (    ) porque Narizinho quer  um vestido de baile;

D (    )  porque Narizinho sempre sonhou em ter um vestido 
deslumbrante.

No segundo parágrafo do trecho acima, a expressão vê-la se refere à: 

A (    ) Cinderela

B (    ) Fada

C (    ) Dona Aranha

D (    ) Narizinho

Pense e  
Responda

X

X

D8

D2
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Roda de
Conversa

O que é uma entrevista?

Você já assistiu, leu ou ouviu uma entrevista? 
Onde ela foi veiculada?

Você se lembra quem era a pessoa entrevistada 
e quem era o entrevistador?

Em sua opinião, como deve ser organizada 
uma entrevista?

Aprendendo com a

entrevista



38

Leia o texto abaixo.

Isabela entrevista familiares
Um dia, Isabela chegou em casa com uma novidade.

— Hoje eu aprendi algo na escola que duvido que alguém saiba.

Aproveitando que a família estava reunida, lançou mão de um 
cabo de vassoura, fazendo de conta que era um microfone e pôs-se a 
perguntar:

— O que é uma entrevista?

— É algo que se coloca entre uma vista e outra para que não se 
enxerguem, falou brincando o tio.

— O que é uma entrevista?

— É uma parenta próxima da revista, falou a avó.

— Não vovó, não é isso! Quer ver? Vou entrevistar você!

— Sim, então comece.

Isabela — O que você fazia na hora do recreio, na escola, quando 
era criança?

Vovó — Brincava com as meninas de amarelinha, de lenço-atrás, de 
passa-anel e de outras brincadeiras bem divertidas.

Isabela — Você brincava só com as meninas?

Vovó — Sim, o pátio era separado, de um lado ficavam só os 

1

Hora do
desafio

Quanta revelação pode 
trazer uma boa conversa, 
além de informação e 
conhecimento, pode 
surgir uma boa amizade!
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meninos, e do outro, só as meninas. Quem invadisse o lado do outro 
recebia um castigo.

Isabela — Que esquisito! E você achava bom?

Vovó — Achava, porque era o costume daquela época. Isso ainda 
porque a minha escola era mista, mas existiam escolas que eram só 
para meninas e outras, só para meninos.

Isabela — E os meninos, do que eles brincavam?

Vovó — Os meninos brincavam de bola. 

Isabela — Pronto! acabei de fazer uma entrevista, na qual você foi 
a entrevistada. Muito Obrigada!

Nesse momento, surgiu a mãe com um dicionário Houaiss nas mãos 
e leu:

“Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, em local 
combinado, para obtenção de esclarecimento(s), avaliações, opiniões, 
etc.”

Isabela completou:

— Entrevista pode ser também uma coleta de declarações tomadas 
por um jornalista para divulgação através dos meios de comunicação.
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Vamos ler para entender? 

a) Sente-se com um colega e leia o texto para ele, grifando as 
palavras 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 o significado das palavras.

Isabela explicou a sua família o que é uma entrevista. De que 
forma ela explicou? 

Quais recursos ela utilizou? 

Você acha que esta foi a melhor maneira para Isabela explicar?

2

3

4

5

D.3

D1

D1

A maneira que Isabela utilizou para explicar  foi entrevistando a avó.

Utilizou um cabo de vassoura, fazendo de conta que era um microfone. Utilizou também a oralidade.

Resposta pessoal.
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A mãe de Isabela também explicou o que é entrevista. Como ela 
fez isso?

No  texto que você acabou de ler, há um traço de humor no trecho: 

 “Isabela – Que esquisito! E você achava bom?”

 “Não vovó, não é isso! Quer ver? Vou entrevistar você!”

  “Entrevista é algo que se coloca entre uma vista e outra para 
que não se enxerguem.”

 “Isabela – Você só brincava com as meninas?”

Leia a entrevista realizada com Ziraldo por crianças.
[S
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Procurou o significado da palavra no dicionário. D1

D13

X
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Perguntas das crianças — Você está trabalhando em algum 
livro agora? Dá muito trabalho fazer um livro? (Carolina Mendes de 
Carvalho Nardozza, São Paulo/SP; Bárbara Letícia Menegotto Parizotto, 
Joaçaba/SC e Patrícia Monteiro Menotti, São Paulo/SP)

Ziraldo — Eu estou sempre trabalhando. Nos meus momentos de 
folga eu trabalho, e é claro que estou trabalhando num livro novo. 
Sempre. Não acho que dê muito trabalho fazer um livro. Apenas para 
ilustrar um pouco mais a resposta, quero dizer pra você que a mais 
antiga lembrança da minha infância sou eu desenhando. Meu primeiro 
livro, naturalmente, foi feito nessa época, pois, antes de entender 
as palavras, minha cabeça já transava imagens. Minha mãe dobrava, 
costurava e fazia para mim uns livrinhos de papel manilha para eu 
ilustrar minhas historinhas. Não sei se naquele tempo já imaginava ser 
o que sou hoje. Acho que o que eu queria da vida era isso mesmo. 

Há quantos anos você escreve livros infantis? Qual é a história 
que você mais gostou de escrever? Você gosta mais de escrever ou 
desenhar? (Juli Silva Novaes, Vila Velha/ES e Daniela Freitas Pio de 
Azevedo, São Paulo/SP)

Parte da resposta a essa pergunta está na anterior. A história que 
eu mais gostei de escrever, acho, foi O Menino Maluquinho. O Menino 
Maluquinho é um menino que teve, acima de tudo, amor na infância. 
Uma criança feliz tem tudo para ser um adulto feliz, e foi isso que eu 
quis mostrar no livro. Ou não quis!

Você lê muito? O que mais interessa a você na literatura? Qual é 
o seu livro favorito? (Mariana Tavares A. Mello, Presidente Prudente/
SP; Selma Lopes Ribeiro, Sorocaba/SP; Viviane Hasse de Rezende, 
Curitiba/PR e Nadine Camargo Ferreira, São José dos Campos/SP)

Sentir o livro, seu cheirinho de novo, é uma fascinação... Eu li 
tudo, Monteiro Lobato, Viriato Correia, Ofélia e Narbal Fontes, Mistério 
Magazine, X9, todo mundo, até descobrir o gibi. Meu interesse pela 
leitura vem de muito tempo. Em 1960, surgiu a possibilidade de fazer 
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histórias em quadrinhos na revista O Cruzeiro. Criei o Pererê, A Turma 
do Pererê, e, durante cinco anos, a revistinha vendeu muito: 150 mil 
exemplares; na época, uma tiragem absurda. Em 1964, a revista parou 
e eu fui trabalhar com publicidade (porque sempre vivi de publicidade, 
sou desenhista de agência). Em 1969, surgiu O Pasquim, e ali eu tinha 
várias personagens: Jeremias, o Bom, a Supermãe... Então, eu levei o 
Jeremias para o editor Fernando Faro, da Expressão e Cultura, e ele 
perguntou se eu não tinha um livro infantil. Embora eu não tivesse 
nada pronto, respondi: “Te trago amanhã.” Tive que inventar um livro 
em três dias. Como é que eu ia desenhar um livro nesse tempo? Aí, eu 
criei o Flicts, não tinha que desenhar... O livro foi um sucesso danado. 
Somente em 1980 voltei a escrever um livro para crianças, justo O 
Menino Maluquinho. Aí, virei definitivamente um escritor de livros para 
crianças. Hoje, tenho mais de 140 títulos publicados pela Melhoramentos 
e nenhum deles fora de catálogo. O Menino Maluquinho é mesmo uma 
coisa!... É como um filho que passa de ano, tira dez na escola, casa com 
a nora dos seus sonhos, quer dizer, faz tudo direito.

Se você fosse eleito presidente do Brasil, o que faria em prol 
do acesso à cultura literária para as crianças pobres? (Maria Ester 
Menezes Bomfim, Brasília/DF)

Sempre desejei e continuo desejando um mundo melhor. Acho que, 
no mundo ideal, a criança seria o centro de preocupação da sociedade. 
Um mundo de crianças felizes seria o mundo do futuro sonhado. Acho 
que é isso!

Qual é o segredo da criação das histórias do Menino Maluquinho? 
Quanto desse menino há em você? (Andrea Paviani Monge Pequeno, 
São Paulo/SP)

Sabe que eu não sei quando uma história começa a surgir. Só sei 
que, quando ela ocorre, a gente deve anotar logo. Agora mesmo — e 
acho que sempre foi assim em toda a minha vida — estou com uma 
porção de histórias que amanheci com elas e me esqueci como foi que 
surgiram. E como se foram sem se realizar... É possível. É natural que 
nossas criações sejam também parte de nossa memória. Mas não me 
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baseei em ninguém especificamente. Só fiquei prestando atenção na 
vida.
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Qual é o verdadeiro nome do Menino Maluquinho? Qual é a 
idade dele? Quantos anos é para ele ter na história? E por que ele 
tem pé de vento e usa uma panela na cabeça? (Ana Paula Soares, São 
Paulo/SP; Patrícia Monteiro Menotti, São Paulo/SP; Guilherme Bernardo 
Flisicoski, Curitiba/PR e Lara Mota, Fortaleza CE)

Menino Maluquinho. Ele não tem idade nem tem uma idade 
específica nas historinhas. A panela, pessoal, é o chapéu do Napoleão.

De onde veio a inspiração para O Menino Marrom? (Larissa Emily 
Corumbá Varela, São Paulo/SP)

Eu estava olhando no espelho e descobri que eu era marrom. 
Descobri que não existe gente preta, existe gente marrom. Foi assim 
que nasceu O Menino Marrom. Em tempo: em Portugal, ele se chama 
Menino Castanho. O português de Portugal não tem a palavra marrom.
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Como é ser um dos autores preferidos do público infantil? Como 
você se sente por fazer parte de um time que soube devolver o 
prazer pela leitura à nova geração? (Victor Soares Costa, Manaus/AM e 
Maria Helena Colin de Soarez, Fortaleza/CE)

É uma sensação ótima. Apenas para ilustrar um pouco mais a 
resposta: não faço proselitismo com meus livros para crianças, não trato 
de temas políticos, não quero fazer a cabeça de ninguém naquela faixa 
de idade. Gosto de inquietar adultos acomodados e despertar as crianças 
para a alegria e o prazer que é ler com desenvoltura. Quer dizer: quando 
faço um livro, penso no quanto ele pode ser agradável, interessante.

[...]

Disponível em: <http://www.educacional.com.br/entrevistas/interativa/entint_0010.asp>. 
Acesso em: 28 jul. 2010.

Vamos ler para entender? 

a) Sente-se com um colega e leia o texto para ele, grifando as 
palavras 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 o significado das palavras.

Para Ziraldo, por que o menino Maluquinho não tem uma idade 
especifica? 

9

10

D.3

D4

Porque ele representa uma criança: ativa, questionadora e  curiosa, características da maior parte  da infância.
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Por que será que para Ziraldo o chapéu do Menino Maluquinho é o 
chapéu de Napoleão? Quem é esse Napoleão? 

No trecho: “O Menino Maluquinho é mesmo uma coisa!...” O que 
Ziraldo quis dizer com a pontuação empregada no final (...)? 

 que é um menino maluco!

 que é um menino diferente dos outros.

 que é um menino muito difícil.

  que apesar de todas as suas artimanhas, é um menino que faz 
tudo direito.

O texto que você acabou de ler é uma entrevista. Você acha que 
o texto “Isabela entrevista familiares” pode ser considerado uma 
entrevista? Discuta com os colegas e com o professor e justifique. 

11

12

13

D11 – D4

Napoleão foi um general que procurou espalhar pela Europa as ideias da Revolução Francesa (igualdade, liberdade e fraternidade) no lugar das monarquias 
absolutistas com muita coragem e determinação. Utiliza o chapéu como marca característica. O Menino  Maluquinho é uma criança curiosa, questionadora 
que luta por seus objetivos. Os dois possuem características semelhantes.

D14

X

D6/D15

O texto “Isabela entrevista familiares” é uma narrativa que  tem por objetivo contar uma história que explica o que é uma entrevista. Apesar de, no corpo 
do texto, conter uma entrevista, não é possível considerar o texto todo como uma entrevista.
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Com ajuda de um colega, analise a entrevista de Ziraldo:

a) A qual público se destina o conteúdo dessa entrevista?

b) Por que Ziraldo foi escolhido para ser o entrevistado?

c) Quem é o entrevistador?

d) Onde a entrevista circulou?

e) Na entrevista analisada, percebe-se a predominância de 
qual linguagem? Formal ou informal? Grife algum trecho da 
entrevista que possibilite essa análise.

14

Ao público infantil.

Por ser um escritor de literatura infantil.

Crianças de vários estados do Brasil, que participaram da entrevista interativa.

No site de entrevista interativa/internet

Percebe-se a predominância da linguagem informal.
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Você vai assistir, com o professor e com os colegas, a uma 
entrevista jornalística, analisando os seguintes aspectos:

a) Houve uma contextualização prévia do assunto abordado?

b) Qual a postura do entrevistador?

c) E do entrevistado?

d) Como são as perguntas feitas pelo entrevistador? Elas 
permitem que o entrevistado narre fatos/acontecimentos?

e) Por que o entrevistador foi escolhido? 

f) Qual o objetivo da entrevista?

g) Como era o local da entrevista?

Agora, você vai assistir, com os colegas e com o professor, a uma 
entrevista realizada para o Projeto Memória Local na Escola e 
analisar as mesmas questões feitas acima.

Você notou diferenças entre os dois tipos de entrevista? Discuta 
com os colegas e com o professor. 

15

16

17

Professor: escolher uma entrevista que foque um tema 
específico e não somente a vida do entrevistado.

O aluno deverá perceber que as entrevistas  têm objetivos diferentes, uma foca uma história de vida  e a outra foca um fato ou acontecimento. Sendo 
assim, elas têm características diferentes.

D15
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É um gênero textual que circula nas mídias 
(televisiva, radiofônica ou impressa). É um 
gênero que pode ser assistido, escutado ou lido 
a qualquer momento do dia. Portanto, pode ser 
oral (mídia radiofônica ou televisiva) ou escrito (mídia impressa). 

É caracterizado pela alternância pergunta/resposta que reproduz 
tão fielmente quanto possível uma conversa entre entrevistador e 
entrevistado.

Sua função primária é informar ao público.

Tem duas finalidades:

• Conhecer a opinião de uma pessoa (entrevistado) a respeito de 
um tema relevante e universal (interessante para a maioria das 
pessoas), porque o entrevistado tem relevância especial (pela sua 
conduta, pela sua história ou por razões circunstanciais).

• Conhecer a história de vida de uma pessoa.

O 
que é  

entrevista?

 Uma das características da entrevista é a alternância de perguntas 
e respostas. Como podemos identificar as perguntas e a fala do 
entrevistado?

18

As perguntas têm, em geral, as letras destacadas em negrito ou em cor diferente.
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 Vamos analisar com um colega algumas perguntas feitas a Ziraldo:

“Há quantos anos você escreve livros infantis? Qual é a história 
que você mais gostou de escrever? Você gosta mais de escrever ou 
desenhar?”

a) Qual a função das palavras em destaque na frase?

As palavras em destaque da atividade anterior são classificadas 
como pronomes interrogativos.

Pronome interrogativo é aquele utilizado para formular uma pergunta.

Os principais pronomes interrogativos são: 

Variáveis: qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas.

Invariáveis: que, quem.

Grife nas frases abaixo todos os pronomes interrogativos que 
encontrar:

a) Qual é o segredo da criação das histórias do Menino 
Maluquinho? Quanto desse menino há em você?

b) As crianças querem saber quem é Ziraldo.

c) Que horas escreve suas histórias?

d) Que personagem foi mais marcante para Ziraldo?

e) Quantos anos tem o Menino Maluquinho?

19

20

21

Servem para fazer perguntas em uma frase.
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Com um colega, leia as frases abaixo e observe as palavras em 
destaque. Explique, em cada item, o uso dessas palavras.

a) Por que você interessou em escrever histórias para crianças?

b) Não sei por que o  Menino Maluquinho fez tanto sucesso.

c) Não vou ao cinema porque tenho que terminar o último 
capítulo do meu livro.

d) Você não terminou seu livro por quê?

e) Quero saber o porquê de tanta felicidade.

22

É uma pergunta.

É uma pergunta indireta.

É uma resposta.

Pergunta no final da frase recebe acento.

Está substituindo a palavra motivo.
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Usa-se por que:

• Nas perguntas diretas (com ponto de interrogação).

 Exemplo: Por que você não estudou?

• Nas perguntas indiretas (com ponto final).

 Exemplo: Gostaria de saber por que você não estudou.

Usa-se por quê:

• Nas perguntas, quando essa palavra estiver no final da frase ou vier 
isolada.

  Exemplos: Ziraldo é um dos autores preferidos pelo público infantil. Você 
sabe por quê?

 Ziraldo é um dos autores preferidos pelo público infantil por quê?

Usa-se porque:

• Nas respostas, para responder uma pergunta ou explicar um fato.

  Exemplo: Escrevo literatura infantil porque gosto de inquietar os adultos 
e despertar o prazer da leitura nas crianças.

Usa-se porquê:

• Quando substituir a palavra motivo. Vem antecedido do artigo masculino 
o (o porquê).

 Exemplo: Gostaria de saber o porquê da escolha pela literatura infantil.

Complete as frases abaixo completando com: porque, por que, 
porquê ou por quê.

a) ________________você gosta de livros infantis? 

b) Você sabe ____________________o Menino Maluquinho usa 
uma panela na cabeça?

23

Por que

  por que
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c) Crianças, poderiam me dizer o ________________ escolheram 
Ziraldo para entrevistar?

d) Vou realizar uma entrevista com minha professora, _________ 
foi escolhida pelos alunos.

e) Os alunos não vão participar da entrevista ______________?

A partir das próximas atividades, você irá se preparar para realizar 
uma entrevista de história de vida, para suporte da produção de 
um livro que ficará exposto na Feira Literária e homenageará o 
entrevistado como parte do Projeto Memória Local na Escola. 

O que é história de vida?

Podemos definir história de vida como a narrativa 
construída a partir do que cada um guarda, 
seletivamente, em sua memória. Ela corresponde a como 
organizamos e traduzimos para o outro parte daquilo que 
vivemos e conhecemos.

Para isso, produziremos um guião, ou seja, um texto que servirá 
de base à condução da entrevista. O guião deve respeitar os 
seguintes procedimentos:

a) Escolha do entrevistado – deve ser uma pessoa que seja 
do interesse da classe. Para esta escolha, deverão ser 
estabelecidos alguns critérios, focando o perfil que gostariam 
de entrevistar.

b) Definição do tema: indicação clara da temática a abordar na 
entrevista e sua relação com o entrevistado (o que buscamos 
saber com a entrevista).

24

25

porquê

porque

Por quê
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c) Recolhimento de informações: saber um pouco do 
entrevistado, o que faz, onde trabalha, de forma a permitir 
a formulação de perguntas pertinentes e que permitam ao 
entrevistador acompanhar as respostas do entrevistado.

d) Elaboração de um roteiro de perguntas: considerando 
os seguintes aspectos: as perguntas podem ser abertas 
(permitindo respostas mais ou menos longas e discursivas) ou 
fechadas (obrigando o entrevistado a dar respostas curtas, 
genéricas – sim/não).

 Para elaborar o Roteiro, você deve atentar à realização de 
perguntas que ajudem o entrevistado a relatar sua história. 

Para começar – Comece com perguntas fáceis de 
responder, como nome, local e data de nascimento. 
Além de contextualizar a pessoa, essas perguntas têm 
a função de esquentar a entrevista.

Encadeamento – A ordem cronológica costuma ser 
um bom fio condutor da conversa, mas não é o 
único. 
Vamos utilizar  o critério cronológico.

O roteiro deverá ser organizado em três grandes 
blocos de perguntas:

• Introdução – Origem da pessoa, pais, avós, infância.

•  Desenvolvimento – Fases da sua trajetória, 
incluindo, se for o caso, o tema específico do 
projeto.

•  Finalização – Conclusão da história, relação 
com o presente e o futuro.

 Agora, preencha no quadro abaixo o guião da sua entrevista:

26

27
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O que queremos saber Roteiro

Nome do entrevistado 

Definição do tema:
O que quero saber com minha 
entrevista? 
Que outros conhecimentos 
quero buscar com minha 
entrevista?

Recolhimento de 
Informações:
O que já sei sobre a vida do 
entrevistado? 
O que preciso saber? 
Vou solicitar materiais para o 
entrevistado? 
Fotos/objetos

Elaboração do roteiro de 
perguntas: 
Quais temas irei abordar: 
Infância? 
Vida pessoal? 
Família? 
Vida profissional? 
Relações com a história de 
Indaiatuba? 
Curiosidades da vida? 
Realizações?
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 Após ter o roteiro de perguntas pronto, defina com seu professor 
os papéis de cada um na realização da entrevista.

Quem vai agendar a entrevista?

Quem vai fazer as perguntas?

Quem vai gravar?

Quem vai fotografar?

Quem vai registrar as respostas?

Quem vai desenhar?

Após definido os papéis, faça um ensaio com os colegas e seu 
professor para  os ajustes finais. 

No dia da realização da entrevista, verifique se está tudo 
preparado: ambiente organizado e silencioso, guião da entrevista, 
lápis e papel, câmera fotográfica, gravador, etc.

28

29

30
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 Assista com seu professor e com os colegas a entrevista realizada 
e analise os seguintes aspectos:

a)  As perguntas realizadas estavam claras e coerentes com o 
objetivo da entrevista?

b)  O entrevistado ficou tranquilo durante a entrevista?

c)  O ambiente estava calmo?

d)  Houve interrupções na fala do entrevistado?

e)  As opiniões do entrevistado foram respeitadas?

f)  Houve perguntas novas durante a entrevista?

g)  As tarefas foram realizadas conforme o combinado?

h)  O grupo foi atencioso com o entrevistado?

i)  Como foi a interação entre o entrevistado e os alunos?

j)  Os materiais solicitados ao entrevistado ajudaram na 
entrevista?

k)  Foi combinada alguma devolutiva da entrevista para o 
entrevistado?

Após a realização da entrevista,  com seu professor e colegas, faça 
em seu caderno de textos o registro escrito da entrevista.

31

32
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Leia a tirinha da Mafalda  e responda as questões abaixo:

Mafalda, no texto:

A (    ) chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes.

B (    ) está trocando seus dentes de leite e não gosta disso.

C (    ) reclama da dor que sente ao trocar os dentes.

D (    ) usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes.

No segundo quadrinho, a palavra por que foi empregada para:

A (    ) realizar uma pergunta direta.

B (    ) responder uma pergunta.

C (    ) substituir a palavra motivo.

D (    ) realizar uma pergunta no final da frase.

Pense e  
Responda

Toda Mafalda, Joaquim Lavado, (Quino), São Paulo: Martins Fontes. 1993, p.111

 D5

 X

 X
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Muitas etnias...
tantas pessoas!

Roda de
Conversa

O que significa imigrante?

Você faz ideia do número de 
imigrantes no seu bairro?

Como é possível saber o 
número de etnias existentes no 
seu município?

Os números compõem uma 
cidade
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Leia os trechos abaixo.

Helvétia, na comemoração de seu Centenário, mostrou sua 
história, sua Igreja — dedicada desde 1899 a Nossa Senhora de 
Lourdes —, sua escola — de 1893 — e a força de sua comunidade, 
que contava, em 1891, com 412 habitantes, sendo 228 suíços ou 
descendentes.

Um núcleo de 60 famílias alemãs e 3 suecas, provenientes 
da região norte da Alemanha, foi contratado, em 1850, para 
cultivo da fazenda Sete Quedas, na então Vila de Campinas. 
Com financiamento de Dom Pedro II, o Visconde de Indaiatuba, 
José Bonifácio do Amaral, proprietário da fazenda e amigo do 
Imperador, foi o responsável pela imigração desse grupo. Em 1862, 
inicia-se a transferência de famílias para o bairro de Friburgo.

O último fluxo migratório de importância a se fixar em 
Indaiatuba é o contingente japonês, que se inicia em 1935.

HISTÓRIA da cidade. Site da Câmara Municipal de Indaiatuba. 
Disponível em: <http://www.camaraindaiatuba.sp.gov.br/institucional/

historiaindaia.asp>. Acesso em: 26 ago. 2010.

a) Em 1891, Helvétia contava com 412 habitantes, sendo 228 
suíços ou descendentes. Quantos habitantes não tinham 
descendência suíça?

b) Em 1850, foi contratado um núcleo de 60 famílias alemãs para 
trabalhar na fazenda Sete Quedas. Isso foi há quantos anos?

1

Hora do
desafio

Muitas pessoas vieram 
morar em nossa cidade. O 
tempo passou... A cidade 
cresceu e a população se 
multiplicou!

412 – 228 = 184

2012 – 1850 = 162 anos
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c) Supondo que cada família era composta de 6 pessoas, quantas 
pessoas no total vieram trabalhar na fazenda?

d) Há quantos anos os japoneses se fixaram em Indaiatuba?

e) Faz quantas décadas que os japoneses estão no município?

f) Na época em que os alemães se fixaram na região, D. Pedro II 
era o Imperador do Brasil. Você percebeu que, para designar reis, 
rainhas, imperadores, utilizamos outro tipo de numeração?

Você já sabe que o sistema de numeração romano utiliza-se de letras 
maiúsculas, como I, V, X, L, C, M. Observe a sequência numérica criada 

pelos romanos.  
I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII

g) Repetindo o I, que número se pode formar?  

h) Qual letra representa o 5?  

i) Qual letra representa o 10?  

Observe a regra:
VI indica 6, isto é, 5 + 1
IV indica 4, isto é, 5 – 1

XI = 10 + 1
IX = 10 – 1

60 x 6 = 360

2012 – 1935 = 77

Sete décadas

Os algarismos romanos só podem ser repetidos 
até três vezes, então: 1 – 2 e 3

V

X
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j) O L representa 50. Como é representado o número:

40:

60:  

k) Os imigrantes trouxeram objetos antigos nas suas bagagens, por 
exemplo, relógios com marcadores romanos. Observe e registre 
as horas que cada relógio está marcando.

Observe o número de habitantes de Indaiatuba com o passar do 
tempo.

1830 — 2 026 habitantes (não incluída a população escrava, 
apenas 142 habitantes moravam na sede da Freguesia).

1872 — 3 749 habitantes (sendo 1 689 escravos).
1880 — A partir dessa data, presença de inúmeros imigrantes, 

sobretudo alemães, suíços e italianos.
1920 — 7 070 habitantes.
1940 — 10 290 habitantes (desde 1935, presença significativa de 

japoneses).
1950 — 11 253 habitantes.
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1960 — 19 697 habitantes.
1970 — 30 556 habitantes.
1980 — 56 237 habitantes.                           
1984 — 80 000 habitantes.
1991 — 105 000 habitantes.
1996 — 122 136 habitantes.
1997 — 150 000 habitantes (estimativa).
1999 — 160 000 habitantes (estimativa).

HISTÓRIA da cidade. Site da Câmara Municipal de Indaiatuba. Disponível em: <http://
www.camaraindaiatuba.sp.gov.br/institucional/historiaindaia.asp>. Acesso em: 26 

ago. 2010.

a) Organize um gráfico com esses dados, fazendo a representação 
numa escala de 10 000 habitantes.

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

Habitantes

Ano
1872 1880 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1984 1991 1996 1997 1999

Professor, escolha algumas datas para construir o gráfico, utilizando aquelas que tenham 
valores inteiros. Podemos sugerir as seguintes datas: 1984 – 80 000 hab.; 1991 – 105 000 hab.; 
1997 – 150 000 hab.; 1999 – 160 000 hab.
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b) Em 1830, apenas 142 habitantes moravam na sede da Freguesia. 
Onde moravam os outros habitantes?

c) Quantos não moravam na sede da Freguesia? 

d) Em 1872, 1 689 habitantes da região eram escravos. Quantos 
não eram escravos?

e) A população aumentou consideravelmente com a chegada dos 
imigrantes. Quantos habitantes o município tinha a mais em 
1920, comparando com a população de 1872?

f) Em 1980, a população do município de Indaiatuba era de 56 237 
habitantes. Quantos habitantes correspondem ao dobro dessa 
quantia?

g) Em que ano essa população do município ultrapassou esse 
número de habitantes?

h)  De 1996 a 1999, qual foi o aumento populacional no município? 

Freguesia: consultar livro do 
professor

Moravam nas fazendas de café da região.

2 026 – 142 = 1 884

3 749 – 1 689 = 2 060

7 070 – 3 749 = 3 321

56 237 x 2 = 112 474 habitantes

No ano de 1996

160 000 – 122 136 = 37 864
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Em 1996, havia 122 136 habitantes no município de Indaiatuba. 

a) Quantas ordens e quantas classes tem esse número?

122 136
  

b) Qual é o valor posicional do algarismo 3 nesse número?

c) Escreva os números abaixo por extenso:

 2 016

 11 523

 122 136

Em 1960 — 19 697 habitantes. Faça a decomposição do número de 
habitantes:

a) utilizando o processo aditivo da decomposição.

19 697 = _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = _______ 

3

4

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

6 ordens e 2 classes

1ª ordem: 6 unidades

2ª ordem: 3 dezenas

3ª ordem: 1 centena

4ª ordem: 2 unidades de milhar

5ª ordem: 2 dezenas de milhar

6ª ordem: 1 centena de milhar

30

Dois mil e dezesseis

Onze mil, quinhentos e vinte e três

Cento e vinte dois mil, cento e trinta e seis

10 000  9 000 600 90 7 19 697
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b) demonstrando a decomposição pelo processo multiplicativo.

19 697 = 

Represente no ábaco e no ábaco de papel os números:

2 026

10 290

5

1 x 10 000 + 9 x 1 000 + 6 x 100 + 9 x 10 + 1 x 7= 19 697
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105 000 

Centena 
de milhar

Dezena 
de milhar

Unidade 
de milhar

Centena 
simples

Dezena 
simples

Unidade 
simples

a)  Como ficariam esses números sem o zero?

b) Qual é a função do zero no sistema de numeração?

Os moradores de um condomínio reuniram-se em assembleia 
para programar uma festa das etnias. Estavam presentes 57 
descendentes de italianos e 84 descendentes de suíços. 

6

   2 0 2 6

  1 0 2 9 0

1  0 5 0 0 0

226 – 129 – 15 - a ausência do zero alteraria o valor do número

Preencher as ordens vazias
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26 pessoas saíram antes de terminar a assembleia porque tinham 
compromisso. Quantas pessoas ficaram até o final da reunião?

a)  Você poderá resolver a situação organizando uma expressão 
numérica. 
 
57 + 84 – 26 = ____________

Em uma expressão numérica envolvendo apenas adição e subtração, 
resolvemos essas operações de acordo com a ordem em que aparecem 

na expressão.

b) Quinze dias depois, os moradores do condomínio realizaram 
outra reunião para a organização do evento. Estavam presentes 
38 descendentes de alemães, 42 descendentes de italianos e 15 
de japoneses. O grupo foi dividido para facilitar as discussões, e 
38 pessoas foram para outra sala. Quantas pessoas ficaram em 
cada grupo?  
 
(38 + 42 + 15) – 38 = ____________

Nas expressões que apresentam parênteses (  ), efetuamos primeiro 
as operações que estão dentro dos parênteses.

c) Dona Luzia fez uma lista com 48 nomes, que iria convocar para 
os jogos no dia da festa. Dona Beatriz sugeriu mais 15. Desses, 
17 não compareceram e 5 não puderam jogar, mas vieram 9 
que não estavam na lista. Quantos moradores do condomínio 
participaram dos jogos? 
 
(48 + 15) – (17 + 5) + 9 = ____________

Dona Luzia foi até a loja da fábrica de chocolates Bom Sabor e 
comprou 6 caixas de bombons com 12 unidades em cada caixa. 
Quantos bombons dona Luzia comprou? 

7

141 – 26 = 115

95 – 38 = 57

63 – 22 + 9 = 41 + 9 = 50
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Você poderá calcular: 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = _____________ 

OU
 

12 x 6 = ___________
 

OU
 

(10 + 2) x 6 = 10 x 6 + 2 x 6 = ___________ 
 

60 + 12 = ____________

Nas três situações você está usando a operação da multiplicação para 
indicar que está somando muitas vezes a mesma quantidade.

d) Você poderá efetuar a operação da multiplicação seguindo o 
exemplo abaixo:

fatores

1

1 2

x 6

7 2

multiplicando

multiplicador

produto/resultado

e) Agora, calcule no seu caderno:

8 caixas com 15 bombons = ________________________

7 caixas com 18 bombons = ________________________

5 caixas com 20 bombons = ________________________

Dona Beatriz comprou 14 pacotes com 12 balas em cada um. 
Quantas balas ela comprou? Como dona Beatriz resolveu esse 
desafio?

8

72

72

72

60 + 12 = 72

8 x 15 = 120

7 x 18 = 126

5 x 20 = 100
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14 X 12= ___________ ou 12 X 14 = ___________

A ordem dos fatores não altera o produto ou o resultado da 
multiplicação.

a)  Ela usou a malha quadriculada. Veja como é possível:

10 4

10

2

b) Resolva na malha quadriculada: 
 
12 pacotes com 18 balas = 
 
15 pacotes com 20 balas =

Gabriel, filho de dona Beatriz, aprendeu na escola outra forma de 
resolver essa situação.

9

1 4

x 1 2

8

+ 4 0

2 0

1 0 0

1 6 8

10 x 10 10 x 4

2 x 10 2 x 4

168 168

216

300
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Quando multiplicamos o algarismo da ordem das dezenas, colocamos 
o resultado embaixo da ordem das dezenas, deixando a ordem das 

unidades vazia, porque estamos multiplicando a dezena.

Veja o exemplo:

1 4

x 1 2

8

+ 4 0

2 0

1 0 0

1 6 8

1.º multiplicou 2 x 4 ou 2 x 14

2.º multiplicou 10 x 4 ou 10 x 14

4.º multiplicou 10 x 10

x 14

2 28

10 140

1 4

x 1 2

2 8

+ 1 4 0

1 6 8

3.º multiplicou 2 x 10

2 x 14

10 x 14
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c) Resolva, na malha quadriculada, as situações, seguindo o 
exemplo de Gabriel e anote abaixo o resultado.

15 x 18 = 

42 x 1 000 = 

24 x 17 = 

50 x 100 = 

20 x 10 =  

d) Observe a última multiplicação que você fez. Qual seria o 
resultado se o 20 fosse multiplicado por 100? _____________ 
 
E se fosse multiplicado por 1 000?   
 
Existe uma regularidade que permite simplificar esta operação:

Para multiplicar um número natural por 10, basta acrescentar um 0 à 
sua direita.

Converse com o professor e os colegas e crie, em seu caderno, as 
regularidades para multiplicação por 100 e 1 000.

Você é capaz de resolver esse desafio?10

270

42 000

408

5 000

200

2 000

20 000
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Um italiano e um alemão fizeram uma aposta para ver quanto 
tempo levarão para chegar, juntos, ao ponto de partida, fazendo uma 
caminhada na trilha de um parque da cidade. O alemão caminha 3 
quilômetros por hora e o italiano caminha 2 quilômetros por hora. 

Se iniciarem a caminhada às 14h, a que horas se encontrarão no 
ponto de onde partiram? 

Você poderá resolver essa questão descobrindo o múltiplo comum 
de 2 e 3.

Os resultados que você encontra na tabuada de 2 são chamados 
múltiplos de 2; os resultados da tabuada de 3 são múltiplos de 3 e 

assim por diante.

Você pode encontrar outros múltiplos, multiplicando um número por 
qualquer outro número: por 11, 12, 13, 14...

a) Registre os múltiplos de 2: _______________________________

b) Agora, registre os múltiplos de 3: _________________________

c) Você encontrou um múltiplo comum entre o 2 e o 3? Qual?

d) Portanto, o alemão e o italiano levarão __________ horas para 
chegar juntos no ponto de partida.

Dona Beatriz toma um remédio de 4 em 4 horas e outro de 5 em 
5 horas. Ela começou a tomar os remédios às 12 horas (meio-dia), 
depois de quantas horas ela tomará os remédios, juntos, novamente? 
Resolva em seu caderno. 

a) Consulte o relógio e descubra a que horas do dia ela tomará os 
remédios juntos. 

11

M(2)={ 0,2,4,6,8,10...}

M(3)={0,3,6,9,12,...}

Sim. O número 6.

6

Consultando o relógio, iniciando a tomar os remédios às 12h00, no período de 4 em 4 horas, 
seriam às 12h00, às 16h00, às 20h00, às 24h00, às 4h00, às 8h00. No período de 5 em 5 horas, 
tomaria o remédio às 12h00, às 17h00, às 22h00, às 3h00 , às 8h00. 
Ela tomará os remédios juntos novamente daqui 20 horas, ou seja, às 8:00h da manhã.



76

Os japoneses chegaram a Indaiatuba e iniciaram a plantação de 
tomates, uma especialidade dessa etnia.

a) O Sr. Toshio colheu 156 tomates na sua horta e quer distribuí-los 
em 6 caixas. Quantos tomates caberão em cada caixa? Encontre 
a solução para o Sr. Toshio e socialize com os colegas. Resolva 
em seu caderno.

Você já sabe que quando queremos repartir uma quantidade em partes 
iguais, ou quando queremos saber quantas vezes uma quantidade cabe 

na outra, faz-se uma DIVISÃO.

Podemos resolver uma divisão de várias maneiras, no entanto, a mais 
utilizada é o algoritmo:

A divisão é a operação inversa da multiplicação.

b) Dona Beatriz comprou 187 bombons na fábrica de chocolates 
Bom Sabor. Quantos pacotes com 8 bombons dona Beatriz poderá 
formar com esses 187 bombons? Sobrará bombom? Quantos?

12

48 6
 0 8

dividendo

resto quociente

156 ÷6 = 26

187 ÷ 8 = 23 – quociente: 23/resto: 3
Poderá formar 23 pacotes e sobrará 3 bombons
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Assinale a alternativa correta.

Camila tem 6 bandeirinhas vermelhas, 9 amarelas, 12 azuis e 15 brancas. 
Quer distribuí-las igualmente entre seus amigos. Ela poderá distribuir a 
mesma quantia de bandeiras para:

A (    ) 5 amigos.

B (    ) 8 amigos.

C (    ) 6 amigos.

D (    ) 9 amigos.

Dona Luíza tem 96 bombons e quer distribuí-los em 8 caixas. Em cada 
caixa deverá colocar:

A (    ) 10 bombons.

B (    ) 9 bombons.

C (    ) 12 bombons.

D (    ) 8 bombons.

Pense e  
Responda

6 + 9 + 12 + 15 = 42
A divisão será exata entre 6 amigos.
Alternativa ( c )

96 : 8 = 12
Alternativa ( c )
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contra o
Correr
tempo

Roda de
Conversa

O tempo marcado pelo relógio 
movimenta sua vida? De que forma?

E o tempo da natureza influi no seu 
dia a dia? Como?

Tem outras medidas de tempo que 
interferem na vida das pessoas? Quais?

Como os atletas dependem do 
tempo?
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Leia o texto a assinale todas as indicações de tempo.

No dia 16 de maio de 2010, um dos maiores nomes do atletismo 
brasileiro de todos os tempos, Marilson Gomes dos Santos, bicampeão 
da Maratona de Nova Iorque, garantiu, de vez, o seu nome na história 
dos 10 km da Tribuna FM, que figura entre as maiores e principais 
corridas de rua do continente. Tendo como grande adversário o cansaço 
pessoal, após ter disputado a Maratona de Londres, exato um mês 
antes, o corredor brasiliense comemorou o inédito pentacampeonato 
na 25.ª edição da prova, deixando para trás três quenianos, ao cruzar a 
linha de chegada, isolado, em 28min18s. 

Na prova feminina, a queniana Eunice Kirwa, que ano passado 
bateu o recorde da categoria, voltou a vencer, com 33min4s, com a 
piauiense Cruz Nonata da Silva sendo a melhor brasileira, em terceiro 
lugar, em 34min2s. Entre os cadeirantes, o santista Jaciel Paulino levou 
o tricampeonato, completando a distância em 26min58s. 

Disputada sob sol (22 graus na largada), a corrida reuniu mais de 
15 mil atletas pelas ruas santistas, incluindo os principais fundistas do 
país e feras do exterior. 

Emmanuel Kipkemi Bett foi o segundo, 31 segundos atrás de 
Marilson, com 28min49s, seguido de Mathew Kiptoo Cheboi, com 
28min55s. Se a chegada de Marilson foi até tranquila, isolada, a disputa 
pelo quarto lugar empolgou o público. David Benedito de Macedo, 
atleta de Praia Grande e melhor da região na corrida, deu um sprint 
fantástico, tentando ultrapassar o queniano Kiprop Mutai, nos metros 
finais. 

1

Hora do
desafio

Cada dia é uma corrida: tem 
hora para sair, tem hora 
para chegar. Assim o tempo 
movimenta a natureza e faz a 
nossa vida continuar!
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Os dois chegaram praticamente juntos e David ficou esgotado. 
“Esperava ficar entre os 10, mas ficar em quinto foi melhor ainda.”

RESULTADOS 

Masculino

1.º Marilson Gomes dos Santos — 28min18s

2.º Emmanuel Kipkemi Bett — 28min49s

3.º Mathew Kiptoo Cheboi — 28min55s

Feminino

1.º Eunice Jepkirui Kirwa — 33min4s

2.º Rumukol Elizabeth Chepkana — 33min31s

3.º Cruz Nonata da Silva — 34min2s
Adaptado de: <http://runnersworld.abril.com.br/noticias/marilson-garante-inedito-penta-

10-km-tribuna-santos-238643_p.shtm>. Acesso em: 17 jul. 2010.

Como podemos medir partes do tempo? Você já sabe que a Terra 
leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma e nesse 
período forma o dia e a noite.

2

81

Medimos intervalos de tempo menores, dividindo o dia em 24 
partes iguais e cada parte corresponde a uma hora.

Uma hora se divide em 60 partes iguais, correspondendo aos 
minutos. Um minuto se divide em 60 partes iguais que 
correspondem aos segundos.

1 hora (1h) = 60 minutos (60min)
60 segundos (60s) = 1min

As medidas de tempo não são decimais. A base das 
medidas de tempo marcadas pelo relógio é a base 60. 
Essas medidas de tempo são representadas assim: 1 hora 

e 20min = 1h20min
3 horas, 30 minutos e 7 segundos = 

3h30min7s  
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a) A largada aconteceu às 10 horas. O tempo para concluir a 
prova, para o 1.º colocado, foi de 28min18s. Marque nos relógios 
os horários da largada e da chegada.

b) Qual a diferença de tempo:

do 1.º para o 2.º lugar?  

do 2.º para o 3.º lugar?  

do 1.º para o 3.º lugar?  

c) Quantos minutos e quantos segundos faltaram para que cada 
atleta completasse meia hora?

1.º lugar:  

2.º lugar:  

3.º lugar:  

d) Qual a diferença entre o 1.º lugar masculino e o 1.º lugar 
feminino?

e) Registre o tempo que o cadeirante levou para completar a 
prova.

Professor, escolha com 
os alunos se preferem 
marcar o tempo de prova 
masculino ou feminino e 
calcule o resultado

Professor, faça os cálculos para 
os atletas da prova masculina

1min42s

1min11s

1min05s

4min46s

26min58s

No masculino, 31 s. No feminino, 27 s.

No masculino, 6 s. No feminino, 31 s.

No masculino, 37 s. No feminino, 58 s.
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A prova foi disputada sob sol de 22 graus, na largada. 

a) Você conhece essa medida? O que medimos em graus?

Para medir a temperatura do ambiente utilizamos termômetros que 
indicam as temperaturas máxima e mínima do ar (ºC), ocorridas no dia. 

b) Quantos graus o termômetro de rua está marcando? 

c) Observe a imagem e determine em que período ocorreu essa 
marcação.

d) Leia a notícia a seguir.

Dia Quente em Indaiatuba 
Em 3 fev. 2010 às 21h22min

Aqui em Indaiatuba (cidade a 100 km de SP) a temperatura chegou 
aos 35ºC às 17h30min e no termômetro de rua marcava incríveis 41ºC 
às 15h30min. Neste momento faz 28ºC e provavelmente será mais uma 
noite quente.

Disponível em: <http://www.climatempo.com.br/olhonotempo/81506/cada-dia-mais-
quente...>. Acesso em: 20 jul. 2010.
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e) Em que data e horário foi colocada essa notícia na internet?

f) Marque nos relógios os horários apontados no texto e registre a 
temperatura de cada momento.

g) Em que horário fazia 28ºC? Marque no relógio e escreva abaixo o 
horário por extenso.

h) As temperaturas foram registradas pela manhã, à tarde ou à 
noite? Como podemos confirmar esse fato?

i) Qual a diferença entre a temperatura mais fria e a mais quente 
registradas em Indaiatuba, nesse dia?

Em 3 de fevereiro de 2010 às 21h22min

17h30min – 35° C 15h30min – 41°C

Às vinte e uma horas e vinte dois minutos

Foram registradas à tarde e a noite. Confirmamos esse fato pela representação ser feita depois do meio dia

35° - 28° = 7°C
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j) Você já teve febre? Como constatou esse fato? 

Febre é a elevação da temperatura do corpo acima dos valores normais 
para o indivíduo. São aceitas como indicadores de febre a temperatura 

acima de 37,5ºC.
Para medir a temperatura do corpo, utilizamos um instrumento, o 

termômetro clínico.
Em 1745, Carolus Linnaeus de Upsala, Suécia, descreveu uma escala 

em que o ponto de congelamento da água era zero e o ponto de 
ebulição 100, definindo a escala do centigrado (passo de cem).

Em 1948, o uso da escala de Centigrado foi trocada pelo uso de uma 
nova escala de graus Celsius (°C), medida que utilizamos atualmente 

para medir temperaturas.

k) Qual termômetro clínico está indicando que o indivíduo está 
com febre?

[S.
I.]/

Flick
r

O termômetro que está marcando 37.9°C – o 
segundo termômetro
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l) Leia as temperaturas registradas nos termômetros e escreva, 
por extenso, no espaço abaixo.

Volte ao texto da atividade 1 e responda:

a) Em que dia ocorreu a maratona?

b) Ela ocorreu no primeiro ou no segundo semestre do ano?

c) Em que ano a queniana Eunice Kirwa bateu o recorde de sua 
categoria?

4
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Vinte e oito graus Celsius Trinta e cinco graus Celsius

No dia 16 de maio do ano de 2010

Ocorreu no primeiro semestre

No ano de 2009
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d) Que instrumento pode ser utilizado para marcar fatos e 
acontecimentos do passado, do presente e do futuro?

Você sabia? O calendário é uma ferramenta de controle do tempo. 
Sua importância vem de longa data. Assim como um relógio marca a 
passagem de minutos e horas, um calendário marca a passagem de 

unidades maiores de tempo — dias, semanas, meses, anos e mesmo 
séculos. Um calendário tem várias funções: é importante para manter 

controle dos eventos na história, regula as atividades humanas 
diárias, tais como negócios, agricultura e práticas religiosas. No 

passado, por exemplo, havia várias maneiras de decidir o início de um 
ano, diferentes modos de organizar os dias em semanas e meses. 

Houve muitas mudanças nos calendários antes de tomarem a forma 
que conhecemos hoje.
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e) Podemos dividir o ano em bimestres, trimestres e semestres.

Em que bimestre aconteceu a maratona em Santos, conforme texto 
da atividade 1?  ___________________________________________

Em que trimestre? _________________________________________

f) Faça uma pesquisa e registre as datas de início: 

do inverno:  ______________________________________________

do verão:  ________________________________________________

da primavera:  ____________________________________________

do outono:  _______________________________________________

g) Em que estação foi registrado o dia mais quente de Indaiatuba, 
conforme texto da atividade 3?

h) Em que bimestre do ano ocorreu esse fato? 

Podemos perceber os danos que o homem causa ao meio ambiente 
e tomar atitudes que favoreçam a natureza e o próprio homem, 
que é parte dela.

• Consulte a tabela a seguir e constate o tempo de decomposição 
de alguns materiais.

5

No 3.° bimestre

2.º trimestre

21 de junho

22 de dezembro

23 de setembro

21 de março

Verão

1.° bimestre
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Material Tempo de Degradação

Latas de alumínio + de 1 000 anos

Pneus + de 100 anos

Chiclete 5 anos

Embalagens Longa-Vida até 100 anos 

Filtros de cigarros 5 anos

Papel e papelão cerca de 6 meses

Palito de fósforo 6 meses

Sacos e sacolas plásticas  + de 100 anos

Vidros Um milhão de anos

Papel De 3 a 6 meses

Disponível em: <www.lixo.com.br>. Acesso em: 15 set. 2010. (Adaptado).

a) Quais dos materiais da tabela se decompõem em: 

um semestre?  ____________________________________________

um século?  _______________________________________________

meia década?  _____________________________________________

cem séculos?  _____________________________________________

dez décadas?  _____________________________________________

dois trimestres?  ___________________________________________

Pesquisa realizada para o ano de 2012. Para cada ano, 
deve-se realizar nova pesquisa.

6 meses – palito de fósforo, papel e papelão.

100 anos – embalagens longa vida.

5 anos – chiclete e filtros de cigarro.

100 x 100 = 10 000 – nenhum da tabela.

10 x 10 = 100 – embalagens longa vida.

2 x 3 = 6 – palito de fósforo, papel e papelão.
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b) Consulte a tabela e complete o quadro.

Material Se for jogado no lixo, 
hoje.

Em que ano terá 
desaparecido.

Chiclete

Lata de alumínio

Vidro

Sacolas plásticas

Será que vai dar tempo?

c) João e Maria marcaram um encontro para às 19h30min na 
casa de Maria. Durante a tarde, antes do encontro, Maria saiu 
de casa às 15h45min, andou de ônibus 20 minutos até a casa 
de sua irmã e ficou lá durante 1h10min. Depois caminhou 10 
minutos até o supermercado e permaneceu lá dentro durante 
55 minutos. Voltou para casa a pé e gastou 1 hora para chegar. 
Maria conseguiu chegar na hora marcada?

6

5 anos

1 000 anos

1 000 000

Mais de 100 anos.

2013 + 5 = 2018

2013 + 1000 = 3013

1 000 000 + 2013 = 1 002 013

2013 + 100 = 2113
Após 2113

15h45min + 20min = 16h05min
16h05min +1h10min = 17h15min
17h15min + 10min = 17h25min
17h25min + 55min = 18h20min
18h20min + 1h = 19h20min
Sim, ela conseguiu chegar na hora marcada.
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Assinale a alternativa correta.

Márcia faltou às aulas porque estava com febre. Para medir a 
temperatura do seu corpo, sua mãe utilizou um:

A (    ) metro.

B (    ) termômetro.

C (    ) barômetro.

D (    ) litro.

João saiu de casa às 10h45min e voltou às 11h20min. João ficou ausente:

A (    ) 40min.

B (    ) 10min.

C (    ) 35min.

D (    ) 20min.

Pense e  
Responda

Alternativa ( B)

11h20min – 10h45min = 35min
Alternativa ( C )
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nos campos de
A matemática
futebol

Roda de
Conversa

Você já participou de algum jogo? Qual?

Como a matemática foi empregada nesse jogo? 

É possível realizar algum jogo sem a 
matemática? Qual?
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Observe o campo de futebol.

a) Quantas figuras geométricas bidimensionais você identifica no 
campo de futebol?

b) Nomeie as formas que você identificou.

1

Hora do
desafio

A bola vai rolar entre formas, 
espaços, tempo e marcação. 
Futebol, basquete, vôlei ou botão, 
sem a matemática não tem jogo 
nem campeão!

120 m

90 m

8 figuras.

Retângulos, círculo.
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Observe as medidas do campo de futebol, represente-o na malha 
quadriculada a partir do segundo quadrinho. Utilize a escala 
1/1 000, isto é, 10 m são representados por 1 cm, ou um quadrinho.

D• E•

B• C•

F• G•

A•

a) Quantos metros você andará para contornar o campo de 
futebol?

A medida de um contorno chama-se perímetro (P).
A palavra perímetro é formada por peri (em volta de) e metro 

(medida).
Portanto, perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono.

b) O quarto de Isabela mede 2 m de largura e 3 m de 
comprimento. Represente na malha quadriculada o quarto 
de Isabela. Quantos metros de rodapé serão necessários para 
contornar o quarto, sabendo-se que a porta mede 80 cm?

2

420 metros.
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c) Isabela quer colocar renda no contorno de uma colcha para sua 
cama. Quantos metros de renda serão necessários se a colcha 
mede 2 m de comprimento e 1,5 m de largura?

Volte à malha quadriculada na qual você representou o campo 
de futebol. Siga as instruções e trace a trajetória de um jogador 
famoso. Cada vez que o jogador mudou de direção ele formou um 
ângulo.

Ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas que têm a 
mesma origem.

Semirreta é parte (pedaço) de uma reta, limitada por um ponto. 
Quando se encontra com outra semirreta, formam um ângulo. O ponto 
de encontro das duas semirretas forma o vértice do ângulo. O jogador 
correu AB e BC. O ponto B é o vértice do ângulo, isto é, o ponto de 

encontro das duas semirretas.

a) Observando o campo de futebol, quantos ângulos você identifica?

b) Liste os ângulos que você identifica na sala de aula e nos 
objetos que estão a sua volta. 

c) Assinale os ângulos de inclinação do telhado desta casa. Qual a 
importância desses ângulos?

3

9,20 metros. Serão 10 metros, 
menos a porta.

7 metros de renda.

No campo, 4 ângulos internos. Na trajetória do jogador, há pelo menos 5 ângulos, contando apenas os mais fechados, internos à trajetória.

Resposta pessoal.
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d) Em que outras situações utilizamos ângulos?

[S
.I

.]
/j

im
.c

om
.p

t

Resposta pessoal. Você pode destacar a importância dos ângulos, por exemplo, para que a água não empoce sobre o telhado.

Quando seguimos um trajeto, ao andar de carro nas ruas, subir ou descer escadas.



98

Observe o mapa. Siga as orientações do professor e com um lápis 
colorido, indique o trajeto que Isabel fez da Igreja Matriz até sua 
casa.

4
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a) Trace na malha quadriculada o trajeto de Isabel.

A•

b) Quantas vezes Isabel mudou de direção?  

c) Quantos ângulos ela formou?  

d) Que trajeto Isabel poderá fazer saindo de sua casa até a Igreja 
Matriz, passando pela Câmara Municipal? Use um lápis de outra 
cor para representar no mapa e na malha quadriculada.

Observe o campo de futebol da atividade 1. O campo está dividido 
em duas partes. Essas partes são iguais? Descreva-as.

5

4 vezes.

4 ângulos.

Sim, são duas partes iguais e espelhadas: são retângulos de 60 metros de largura por 90 de altura, com várias figuras desenhadas neles: retângulos, meias-
luas, semicírculos, quartos de círculo.
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Podemos observar que o campo tem uma linha que o divide ao meio e 
para cada lado as formas se repetem. Podemos afirmar que o campo de 
futebol é simétrico. Observamos também a simetria na natureza, em 

objetos, construções e no próprio corpo humano.

a) Trace o eixo de simetria nas imagens a seguir.
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b) Crie figuras simétricas. 

Dobre uma folha de papel ao meio. Faça um desenho na metade da 
folha e recorte. Abra a folha e pinte a figura simétrica que você criou.

Pegue uma folha de papel quadriculada e crie mosaicos simétricos. 
Utilize a folha para decorar a capa de um caderno, um porta-lápis ou 

um cartão para um amigo.

O campo de futebol forma uma figura geométrica plana, 
retangular, fechada, que também pode ser chamada de polígono. 
Os polígonos são formados por uma linha fechada simples e 
recebem o nome de acordo com o número de lados ou de ângulos.  

a) Observando a bola de futebol, quantos polígonos você identifica?  

b) Quantos lados e quantos ângulos tem o polígono preto? 

c) Quantos lados e quantos ângulos tem o polígono branco?

6
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Pode-se ver cerca de 11 ou 12 polígonos ou parte deles.

5 lados e 5 ângulos internos.

6 lados e 6 ângulos internos.
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d) Complete a tabela a seguir.

Polígono Número 
de lados

Número 
de 

vértices

Número 
de 

ângulos
Nome

3 3 3 Triângulo

4 4 4 Quadrado

4 4 4 Retângulo

4 4 4 Losango

6 6 6 Hexágono

5 5 5 Pentágono
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Observe a tabela de classificação para a Copa do Mundo de alguns 
países da América do Sul.

País V D

Brasil 9 2

Chile 10 5

Paraguai 10 5

Argentina 8 6

Uruguai 6 6

a) Demonstre num gráfico a situação desses países da América do 
Sul, classificados para a copa de 2010, demonstrando: vitórias e 
derrotas.

b) Crie a legenda correspondente.

7

Legenda:

V vitórias
D derrotas

* Dados atualizados em 
14 out. 2009.

0

V

D

Brasil Chile Paraguai Argentina Uruguai

4

2

6

8

10

12
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Assinale a alternativa correta.

Luiz quer murar o terreno onde mora. O pedreiro cobra a mão de obra 
por metro. Para isso Luiz precisa calcular: 

A (    ) o comprimento.

B (    ) a largura.

C (    ) o perímetro.

D (    ) a distância.

A medida do comprimento e a medida da largura do terreno de Luiz são 
duas semirretas. O encontro dessas duas semirretas forma um:

A (    ) ângulo.

B (    ) círculo.

C (    ) quadrado.

D (    ) paralelepípedo.

Pense e 
Responda

X

X
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Leia mais

Reinações de José Mindlin

Autor: José Mindlin

Editora: Ática

Uma das incontáveis iniciativas 
literárias de José Mindlin, esse livro é 
resultado de considerações sobre sua 
infância. Ele fala de seus episódios 
infantis para contar como atravessou 
períodos de importantes acontecimentos 
políticos, como a Primeira Guerra Mundial, 
mencionando inclusive as personalidades que compunham o 
cenário da época. Junto com a história, Mindlin aborda temas 
presentes na infância a qualquer tempo, constituindo fonte para 
refletir sobre características que, passado quase um século, 
continuam fazendo parte do perfil de qualquer criança.

Aleijadinho 

Crianças famosas

Autor: Carla Caruso e Angelo Bonito

Editora: Callis

Escrito por Carla Caruso, a obra lúdica 
e ilustrada voltada ao público infantil, 
conta episódios da infância de Antônio 
Francisco Lisboa. Filho de uma escrava 
e de um mestre de obras português, ele 
ficou conhecido por esculpir belas obras 
em diversas igrejas das cidades históricas mineiras, principalmente 
Ouro Preto. Vítima de uma doença degenerativa que dificultava a 
realização de sua arte, Antônio foi eternizado como Aleijadinho.
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Kabá Darebu

Autor: Daniel Munduruku

“Nossos pais nos ensinam a fazer silêncio 
para ouvir os sons da natureza; nos 
ensinam a olhar, conversar e ouvir o que 
o rio tem para nos contar; nos ensinam 
a olhar os voos dos pássaros para 
ouvir notícias do céu; nos ensinam a 
contemplar a noite, a lua, as estrelas...” 
Kabá Darebu é um menino-índio que nos 
conta, com sabedoria e poesia, o jeito de 
ser de sua gente, os munduruku.

Villa-Lobos

Crianças famosas

Autor: Nereide S. Santa Rosa e Angelo 
Bonito

Editora: Callis

Heitor era um menino muito esperto 
e inteligente. Morava com seus pais e 
seus sete irmãos em Laranjeiras, um 
bairro muito bonito do Rio de Janeiro. 
Sua casa ficava em cima do armazém de 
seu padrinho, o senhor Rangel.

Heitor adorava músicas de todos os tipos 
e gêneros, desde músicas que ouvia nas salas de concerto até 
músicas cantadas e tocadas nas ruas da cidade. Heitor aprendeu 
a tocar violão, a dar aulas de violoncelo, a tocar em conjuntos, a 
pesquisar, a estudar e a compor. Ele ficou conhecido não pelo seu 
apelido – Tuhu –, mas por seu verdadeiro nome: Heitor Villa-Lobos.
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Revista Incluir

Ao alcance de todos

Editora: Ciranda Cultural

É nesse contexto que se insere a 
Revista Incluir, que tem como principal 
compromisso atuar como um instrumento 
de informação, orientação e discussão 
de temas que envolvam o público, além 
de destacar os aspectos que podem 
influenciar positivamente e de forma 
concreta o dia a dia dessas pessoas.

A cada bimestre uma nova entrevista.

Reminiscências de Indaiatuba

Autor: Antônio Zoppi

Edição: Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba.

Biografia e relato das memórias do autor, 
que nasceu e cresceu em Indaiatuba nas 
primeiras décadas do século XX.

Recordações de um clarinetista

Autor: Nabor Pires Camargo

Edição: Fundação Pró-memória de Indaiatuba

Biografia e relato das memórias do músico 
indaiatubano, com histórias vividas em 
Indaiatuba e outros lugares que, somadas, 
tramam o enredo do cotidiano da cidade. 
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Fragmentos de memórias

Autor: Henrique Ifanger 

Edição: Fundação Pró-Memória de Indaiatuba. 

Relata a história da imigração suíça, memórias 
pessoais e fatos da história de Indaiatuba e 
região.

Malungo

Autor: Aparecido Messias Paula Leite de Barros 

Edição: Fundação Pró-Memória de Indaiatuba e 
Secretaria Municipal de Educação.

Elaborado a partir de relatos orais passados 
da família do autor, conta a história de duas 
escravas que viveram em Indaiatuba: Felícia e 
Clemência.
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A Dona Raposa e os Peixes
Um dia, bem cedinho, seu Raposo andava pelo 

bosque. Ao passar perto de um rio, viu uma quantidade 
enorme de peixes nadando. Entusiasmado, ele começou 
a pescar. Eram tantos os peixes, e seu Raposo estava tão 
esfomeado, que em pouquíssimo tempo pescou três lindas 
traíras.

Muito alegre, foi para casa e disse à mulher, ao 
chegar:

— Dona Raposinha, olhe só a sorte que tive hoje!

— Oh! Que traíras enormes!  — exclamou dona Raposa, 
já com água na boca.

— Pois é. Eu como uma, você outra e ainda vai sobrar 
uma... Por isso, eu pensei em convidar seu Tigre para 
almoçar; é sempre bom agradá-lo...

— Você é quem manda, querido Raposo. Vou fritar 
com muito cuidado essas traíras. Vão ficar deliciosas! 
Ande, vá convidar seu Tigre!

Seu Raposo esfregou as mãos satisfeito e saiu em 
busca de seu Tigre. Dona Raposa se pôs a preparar os 
peixes. Quando ficaram bem fritos, o cheiro era tão 
apetitoso que ela murmurou: 

— Vou experimentar minha traíra para ver 
se ela ficou boa de sal. Só um pedacinho 
de nada, pois ia ser bem chato se eu a 
comesse inteira antes de seu Raposo 
chegar com o convidado!

Ela começou a beliscar o peixe 
e achou-o tão saboroso que se 
esqueceu do que havia dito. Em 
poucos segundos o prato ficou 
limpo.
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— Estava deliciosa! Agora preciso experimentar a do Raposo; ele é 
muito delicado e, se sua traíra não estiver bem frita, com certeza vai 
ficar zangado!

Comeu a cauda torrada, depois uma das barbatanas, a seguir 
a cabeça e, quando percebeu, toda a traíra de seu Raposo havia 
desaparecido.

— Meu Deus, comi inteirinha! — ela exclamou. — Mas, agora, o 
estrago está feito. Então não faz mais diferença se eu comer também a 
última!

E, do mesmo jeito, comeu a última traíra.

Por fim, chegou seu Raposo, acompanhado de seu Tigre, e 
perguntou à mulher:

— Preparou as traíras?

— Claro que sim! Ainda estão no fogo para que não esfriem — ela 
mentiu.

— Sirva logo, porque estamos com muito apetite. Não é verdade, 
seu Tigre?

— Sem dúvida, seu Raposo. Eu, pelo menos... E com esse cheirinho 
de peixe frito que há por aqui...

— Vou pôr à mesa — disse dona Raposa. — Sente-se ali, seu Tigre. 
Aquele é o seu lugar.

— Obrigado, dona Raposa.

Seu Tigre sentou-se e Dona Raposa chamou o marido de lado.

— Vá até o quintal e afie bem as facas, pois as traíras eram muito 
velhas e ficaram duras demais — ela falou.

Seu Raposo correu até o quintal, e dali a pouco podia-se ouvir o 
barulho que faziam as facas contra a pedra de amolar.

Dona Raposa se aproximou de seu Tigre e lhe disse:

— Você está ouvindo? É meu marido que está amolando uma faca. 
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Ficou louco e meteu na cabeça que quer comer suas orelhas, seu Tigre; 
para isso é que ele trouxe você até aqui. Fuja logo, antes que ele 
volte, por favor!

Seu Tigre se assustou e saiu da casa a todo vapor. 

Então, dona Raposa começou a gritar:

— Seu Raposo, seu Raposo! Venha logo, que seu Tigre fugiu levando 
todas as traíras!

E seu Raposo, com uma faca em cada mão, começou a correr atrás 
de seu Tigre, gritando:

— Seu Tigre, seu Tigrinho! Me dê pelo menos uma!

E o Tigre, achando que seu Raposo se referia às suas orelhas, 
apertou o passo, morrendo de medo, e não parou até estar bem 
fechado e seguro em sua casa. 

BRAZÃO, Suely Mendes. A dona raposa e os peixes. In: Contos de artimanhas e travessu-
ras. São Paulo: Ática. 1988.
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Acidentes no Metrô de São Paulo — Relato 
Histórico

LINHA 4 — AMARELA

1.º acidente — 16/03/05: Três operários ficaram feridos após 
explosão no canteiro de obras da estação Butantã, provocada pela 
detonação de uma espoleta para implosão de rochas.

2.º acidente — 21/11/05: Um vazamento de gás paralisa as obras 
da estação Fradique Coutinho. O problema foi causado por uma 
escavadeira que danificou a tubulação da Companhia de Gás do estado 
de São Paulo (Comgás).

3.º acidente — 02/12/05: Um funcionário que trabalhava na 
estação Vila Sônia foi atingido por uma barra de ferro e caiu em um 
poço de cerca de 27 metros. A vítima quebrou uma perna.

4.º acidente — 03/12/05: Uma casa afundou e a edícula de outra 
desabou por causa de uma infiltração de água nas escavações do metrô 
entre as estações Faria Lima e Pinheiros. Outras três residências foram 
interditadas por medida de segurança.

5.º acidente — 06/12/05: A parede de uma loja na avenida Cásper 
Líbero, próximo à estação Luz, caiu durante a demolição de um prédio 
vizinho, que dará lugar à estação.

6.º acidente — 15/01/06: Cabos telefônicos foram atingidos 
quando técnicos que trabalhavam nas obras do metrô faziam a medição 
do nível de água no subsolo próximo a estação Oscar Freire. Cerca de 
quatro mil casas ficaram sem telefone por três dias.

7.º acidente — 19/04/06: Uma fissura encontrada na parede de um 
túnel do metrô provocou a interdição de oito casas na rua João Elias 
Saad, próximo à futura estação Oscar Freire.

8.º acidente — 03/05/06: Um Corsa quase caiu em um buraco de 
aproximadamente 35 metros de profundidade aberto no canteiro de 
obras do Metrô próximo a estação Oscar Freire, depois de ser atingido 
por uma picape.
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9.º acidente — 27/06/06: Um operário que trabalhava na obra da 
estação Fradique Coutinho foi atingido por um deslizamento de terra. 
Ele ficou parcialmente soterrado e foi levado ao Hospital das Clínicas 
com ferimentos leves.

10.º acidente — 04/10/06: O operário José Alves de Souza morreu 
soterrado depois de um desmoronamento em um túnel de 25 metros 
de profundidade na estação Oscar Freire. Outro operário sofreu 
escoriações e foi levado ao Hospital das Clínicas.

11.º acidente — 12/01/07: Uma cratera sem precedentes na 
história da engenharia brasileira abriu-se nos canteiros de obras da 
futura estação Pinheiros, deixando sete pessoas mortas e 55 casas 
interditadas. Também foram retiradas do local 132 pessoas. Mais de 
500 trabalhadores foram mobilizados para na remoção dos escombros e 
atendimento às vítimas.

12.º acidente — 08/08/07: Parte do asfalto no trecho entre as ruas 
Mateus Grou e Mourato Coelho cedeu, abrindo um buraco de cerca de 
dois metros de diâmetro e dois metros de profundidade. Ninguém ficou 
ferido, mas o trânsito já complicado na região piorou ainda mais com a 
interdição da rua por pelo menos uma semana.

HGP. Acidentes no metrô de São Paulo: relato histórico. Disponível em: <http://www.
skyscrapercity.com/showthread.php?t=54037>. Acesso em: 3 set. 2010.
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O avô

Este, que, desde a sua mocidade,
Penou, suou, sofreu, cavando a terra,
Foi robusto e valente, e, em outra idade,
Servindo à Pátria, conheceu a guerra.

Combateu, viu a morte, e foi ferido;
E, abandonando a carabina e a espada,
Veio, depois do seu dever cumprido,
Tratar das terras, e empunhar a enxada.

Hoje, a custo somente move os passos...
Tem os cabelos brancos; não tem dentes...
Porém remoça, quando tem nos braços
Os dois netos queridos e inocentes.

Conta-lhes os seus anos de alegria,
Os dias de perigos e de glórias,
As bandeiras voando, a artilharia
Retumbando, e as batalhas, e as vitórias...

E fica alegre quando vê que os netos,
Ouvindo-o, e vendo-o, e lhe invejando a sorte,
Batem palmas, extáticos, e inquietos,
Amando a Pátria sem temer a morte!

BILAC, Olavo. O avô. In: 
Poesias Infantis. 

Rio de Janeiro: Francisco 
Alves. 1929.
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Escolha o 
Leite Certo
A bebida e seus derivados são nossas maiores fontes de 
cálcio, além de serem grandes aliados na prevenção da 
obesidade e da hipertensão. Basta encontrar o tipo que 
combine com a sua dieta

Tipo A ou B? Vitaminado, fresco ou longa-vida? Vaca, soja ou cabra? 
Desnatado ou integral? Escolher o leite para compor o cardápio diário pode 
ser uma tarefa complicada diante de tantas opções do mercado. Recente 
nota publicada pela União Nacional dos Consumidores Italianos (equivalente 
ao Procon brasileiro) revelou que, na maioria das vezes, as pessoas não 
fazem a mínima ideia das diferenças existentes entre o leite fresco A e leite 
pasteurizado. Acredita-se que a bebida de qualidade provenha de vacas 
especiais, tratadas diversamente daquelas que fornecem o leite comum. Rico 
em mais de 20 nutrientes essenciais, vitaminas (A, D, B1 e B2), sais minerais 
(cálcio, magnésio, fósforo, potássio), e com alto valor proteico (um litro da 
versão integral equivale a nove ovos, 625 g de frango ou 600 g de carne bovina), 
o leite é o alimento mais consumido do mundo. Saber qual o tipo que melhor 
supre suas necessidades e as da sua família pode garantir o funcionamento de 
inúmeras funções vitais desde a infância até a idade madura.

“O leite é muito importante para a saúde porque é fonte de proteínas, 
vitaminas e, principalmente, cálcio, mineral fundamental para a formação 
e manutenção de massa óssea e dos dentes, além de participar do processo 
de contração muscular, coagulação sanguínea, ação dos neurotransmissores 
e regulação dos batimentos cardíacos”, explica Denise Sekiya, nutricionista 
do Hospital Samaritano, especializada em Desnutrição Infantil e Recuperação 
Nutricional.

Já Marcos Veiga dos Santos, professor do departamento de Nutrição 
e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
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Universidade de São Paulo, diz que “leite é sinônimo de cálcio e, embora não 
seja a única fonte disponível na pirâmide alimentar, se crianças e adultos não 
consumissem produtos lácteos, seria muito difícil atender às necessidades desse 
nutriente”.

Quanto e qual tomar?

Para manter uma dieta equilibrada, esteja atento à tabela de Ingestões 
Diárias de Referências (DRIs), elaborada por nutricionistas da Food and Nutrition 
Board, órgão oficial americano para consultoria de assuntos científicos e 
tecnológicos. A ordem é ingerir entre 1 000 mg e 
1 300 mg/dia de cálcio. O limite vale para quem utiliza o alimento como fonte 
única, pois o cálcio também pode ser encontrado nos derivados de leite ou nas 
verduras de cor verde-escuro.

A grande estrela entre os vários tipos disponíveis continua sendo o leite de 
vaca, porque melhor corresponde às nossas necessidades nutricionais: “O leite 
de soja tem limitado teor de cálcio; o de cabra possui altos níveis de lipídios, o 
que significa mais gordura e calorias, sem falar do maior custo”, diz Denise.

Leite cru, nunca!

A essa altura, a lógica seria pensar que leite de vaca fresquinho, tirado 
na hora, é a opção que a vida nas grandes cidades nos roubou. Entretanto, 
leite cru não é sinal de saúde. Ao contrário, pode até transmitir doenças e, por 
isso, é proibido. Marcos Veiga explica que leite de boa qualidade é aquele sem 
resíduos, que possui boas condições de higiene e provém de vacas saudáveis. 
“Leite e seus derivados só devem ser consumidos após algum tipo de tratamento 
térmico, e a regra vale também para o leite de cabra”, completa.

Segundo o especialista, o que garante essa qualidade é a pasteurização, 
tratamento que expõe a bebida à temperatura de 76ºC durante 15 a 20 
segundos. Leites do tipo Ultra High Temperature (UHT), como o longa-vida, 
passam pelo processo por 3 a 5 segundos, sob temperatura de 130ºC a 150ºC. 
Leites pasteurizados devem ser conservados sob refrigeração, enquanto os UHT 
admitem armazenamento em temperatura ambiente por três meses até serem 
abertos.
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Integral ou desnatado?

Mas como saber que tipo de leite é melhor para cada um? A nutricionista 
Denise Sekiya responde que não existem testes para esse fim e, assim, as 
escolhas devem considerar faixa etária e eventuais restrições alimentares: 
“Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), para crianças até seis 
meses, o aleitamento materno deve ser exclusivo, e perdurar até dois anos ou 
mais, desde que seja associado à dieta complementar a partir dos seis meses. 
Crianças até um ano de idade e que não são amamentadas devem utilizar 
formulas infantis, como composição nutricional semelhante ao leite materno”, 
alerta.

A partir dos dois anos de idade, adolescentes e gestantes saudáveis devem 
tomar leite integral de vaca, dada a maior necessidade do consumo de ácidos 
graxos essenciais, úteis para a formação do tecido nervoso. Adultos podem 
escolher entre os do tipo integral, semidesnatado ou soja enriquecido com 
cálcio. “Quem precisa reduzir o consumo de gordura e colesterol não precisa 
renunciar ao leite, pois o desnatado, com baixo teor de gordura, tem menor 
valor calórico”, explica Denise.

Mas atenção, a versão desnatada é desprovida das vitaminas A e D 
(presentes na gordura do leite). Se for necessário o seu consumo, ele deve 
ser enriquecido. A alternativa é ingerir alimentos-fonte (fígado, margarina, 
manteiga, vegetais de folhas verde-escuras) ou expor-se ao sol, para auxiliar na 
sintetização de vitamina D.
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Previna doenças

Seja integral, desnatado ou semidesnatado, a maioria dos valores 
nutricionais são mantidos. Assim, Marcos Veiga reforça a importância do 
consumo de leite, agora como fator preventivo de doenças, como osteoporose, 
obesidade e hipertensão. “Com o aumento da expectativa de vida, a diminuição 
da massa óssea abaixo dos níveis normais (osteoporose) passou a chamar a 
atenção. Quanto mais cálcio for incorporado aos ossos antes dos 50 anos, mais 
fácil será balancear as perdas que começam a partir dessa idade”, diz Veiga.

Adultos podem escolher entre os tipos integral, semidesnatado ou soja 
com cálcio

Estudos realizados por Michael B. Zemel, diretor do Instituto de Nutrição da 
Universidade do Tennessee, indicaram que o cálcio pode prevenir a obesidade. 
Taxas elevadas promovem sensação de saciedade, regulam o metabolismo e 
incrementam os níveis de cálcio na corrente sanguínea. O resultado é a redução 
desse nutriente no tecido adiposo, condição facilitadora da quebra e diminuição 
de gorduras. Peso sob controle é igual a diminuição de problemas cardíacos e 
diabetes do tipo II.

E não é só. Outra pesquisa publicada no Journal of the American College 
of Nutrition, coordenado por David A. McCarron, observou a relação existente 
entre dieta, pressão sanguínea e risco de hipertensão. Os estudos concluíram 
que introduzir quatro porções de laticínios no cardápio diário diminui a pressão, 
repercutindo na saúde óssea.

Alergias e afins

Apesar das tantas qualidades, o leite também é considerado um dos 
alimentos mais alergênicos e é responsável por 90% das alergias do primeiro até 
o terceiro ano de vida. O fenômeno é consequência da imaturidade do intestino 
e do sistema imunológico das crianças, que identificam as proteínas do leite 
(caseína) como corpo estranho. “Nesses casos, a exclusão total do leite da dieta 
é recomendada”, recomenda Denise.
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Integral
Composição
118 kcal
9,3 g de carboidrato
6,2 g de proteína
6,2 g de lipídio
240 mg de cálcio
Indicado para: crianças, adolescentes, gestantes e adultos saudáveis
Consumo diário: 4 copos (200 ml) por dia

Desnatado
Composição
63 kcal
9,4 de carboidrato
6,3 g de proteína
0 g de lipídio
240 mg de cálcio
Indicado para: adultos saudáveis com restrição leve de gorduras e 
colesterol
Consumo diário: 4 copos (200 ml) por dia

Cabra
Composição
132 kcal
10,4 de carboidrato
6,2 g de proteína
7,6 g de lipídio
224 mg de cálcio
Indicado para: adultos e crianças saudáveis
Consumo diário: 5 copos (200 ml) por dia

Garanta mais cálcio

Confira os tipos de leite, suas composições e escolha o mais indicado 
para a sua dieta diária.
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Semidesnatado
Composição
81 kcal
9,4 de carboidrato
6,3 g de proteína
2 g de lipídio
240 mg de cálcio
Indicado para: adultos saudáveis com restrição leve de gorduras e 
colesterol
Consumo diário: 4 copos (200 ml) por dia

Soja (padrão)
Composição
102 kcal
5 g de carboidrato
6,8 g de proteína
4,6 g de lipídio
80 mg de cálcio
Indicado para: adultos saudáveis com restrição leve de gorduras, 
colesterol e intolerância à lactose
Consumo diário: 12 copos (200 ml) por dia

Light com adição de vitaminas A e D
Composição
71 kcal
9,4 g de carboidrato
6,3 g de proteína
0,9 g de lipídio
240 mg de cálcio
Indicado para: aumentar o aporte de vitaminas na alimentação, evitando 
deficiências e visando a alimentação saudável com baixa caloria
Consumo diário: 4 copos (200 ml) por dia
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ALMEIDA, Cristina. Escolha o leite certo. Viva Saúde, São Paulo, 79. ed., 
p. 20-22, nov. 2009. Seção Nutrição. 
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O Pássaro Mais 
Falante

 
Está cansado de falar com as paredes? Arrume então um 

papagaio-cinza-africano (Psittacus erithacus), a ave mais 
falante do planeta. Com média de 36 centímetros de altura e 
o corpo cinza-chumbo, penas mais claras na face, bico preto 
e rabo vermelho, ele vive normalmente em florestas, savanas 
e mangues. Destaca-se por sua extraordinária capacidade de 
mudar o timbre e imitar vozes humanas. Assim como outras 
espécies de papagaio, ele reproduz os sons que escuta devido 
ao formato do seu bico e a um órgão interno chamado seringe. 
Parece uma boa companhia? Prepare-se, no entanto, para ouvir 
o que não quer por muito tempo: esse papagaio vive até 70 
anos.

O PÁSSARO mais falante. In: O livro dos recordes da Superinteressante. Dez. 
2004, p. 30.
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Precisamos falar a língua de nossos bichos

Um dos principais pesquisadores brasileiros do comportamento animal, 
o veterinário Mauro Lantzman, explica as consequências da relação 
cada vez mais íntima que estabelecemos com nossos cães e gatos

O Brasil conta hoje um cachorro para cada seis pessoas e um gato 
para cada 16, segundo o IBGE — um aumento de 17,6% da população 
de bichos de estimação nos últimos quatro anos, que nos deixa atrás 
apenas dos Estados Unidos, onde 60% dos lares possuem ao menos 
um membro de quatro patas. Seria um número a comemorar, não 
fosse o outro lado da história: nunca foi tão grande a quantidade 
de pessoas que se queixam de não conseguir controlar seus bichos e 

que se desfazem deles. Por dia, só no Centro de 
Controle de Zoonoses de São Paulo, cerca de 60 cães, 

(30% deles de raça) são abandonados pelos donos 
sob alegações do tipo “destrói os móveis” ou 
“late muito”. Caso não encontrem um novo lar 
em poucos dias, o destino deles é a morte. 

Mesmo estando bem-intencionados, temos 
cometido erros graves com nossos animais de 

estimação, que causam a eles sofrimento e até a 
morte. Mas podemos mudar isso entendendo-os 
melhor.

O que está dando errado? O que faz o melhor 
amigo do homem se tornar um fardo? “Há um 

problema sério de má comunicação entre as 
pessoas e seus bichos porque elas desconhecem 
as necessidades e características próprias de cada 
raça”, afirma o veterinário paulista Mauro Lantzman. 
“Daí elas entram em conflito com eles, e isso provoca 
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desvios de comportamento.” 
Professor de psicobiologia da 
PUC de São Paulo e um dos 
principais pesquisadores sobre 
comportamento animal do 
Brasil, Lantzman se dedica a 
estudar e a entender o bicho 
com base em uma perspectiva 
não só física, mas também pelo 
tipo de interação que mantém 
com os donos e o ambiente. 
“Vi que muitas queixas em 
meu consultório tinham origem 
no contexto familiar, o que 
me fez investigar as bases 
psicológicas da relação.” 
Doutor em psicologia clínica, 
Lantzman chega a levar duas 
horas em consulta — realizada, 
geralmente, na casa do cliente 
— para encontrar a solução de 
problemas como a agressividade 
ou de hábitos estranhos, como a 
automutilação.

Revista — O sucesso recente 
do best-seller Marley & Eu (Ed. 
Prestígio), que conta a história do 
relacionamento entre um cachor-
ro indomável e sua família é uma 
amostra do quanto nos interessa-
mos por bichos. Por que gostamos 
tanto da companhia de animais de 
estimação? 

Mauro Lantzman — Buscar con-
tato com outros animais é uma 
tendência natural do ser humano. 
O curioso é que, segundo algumas 
teorias, essa necessidade teria 
origem biológica, já que nossa es-
pécie, Homo sapiens, aprendeu 
muitas técnicas de sobrevivência, 
como a caça e a construção, ao 
observar os animais. Outro traço 
que nos aproxima deles é nossa 
tendência de sermos cuidadores: 
somos automaticamente cativa-
dos por filhotes. Não é à toa que 
esse traço influenciou o desenvol-
vimento das diversas raças de cães 
que conhecemos hoje: embora 
todas sejam descendentes dos lo-
bos, nós, inconscientemente, fo-
mos selecionando e privilegiando 
cruzamentos entre aqueles cães 
que, além de nos oferecer prote-
ção e ajuda em diferentes tarefas, 
conseguiam reter, depois de adul-
tos, mais características infantis, 
como traços arredondados e tem-
peramento dócil, transformando 
o cachorro numa companhia cada 
vez mais popular.

Revista — O lugar do bicho na 
família mudou? 

Mauro — Sempre tivemos uma 
ligação afetiva com nossos ani-
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mais. Mas uma coisa é ter um 
cão de guarda no quintal, outra 
é permitir que ele viva dentro de 
casa e participe intimamente da 
vida da família. Quanto mais per-
to, maior o vínculo e a intimida-
de — e não há como negar que a 
redução do espaço das moradias 
nos centros urbanos favorece esse 
contato mais próximo. Além dis-
so, nossa cultura hoje valoriza a 
troca afetiva com o animal. Vá-
rias pesquisas mostram como a 
presença dos bichos diminui o es-
tresse em período de crise, como 
divórcio, doenças terminais e so-
lidão, entre outros benefícios. A 
simples instalação de um aquário 
no refeitório de clínicas de doen-
tes mentais, nos Estados Unidos, 
foi suficiente para aumentar em 
27% a ingestão de alimentos e me-
lhorar o índice de satisfação no 
trabalho entre seus funcionários. 
Já há, portanto, um certo consen-
so de que essa é uma relação que 
nos faz bem tanto física quanto 
emocionalmente.

 Revista — E na prática, esta-
mos sabendo ser “o melhor ami-
go” de nossos bichos? 

Mauro — Estamos, sem dúvida, 
olhando de forma diferente para 

os animais. Quanto mais pareci-
dos e próximos de nós eles estão, 
é natural que nossa preocupação 
com o bem-estar deles aumente. 
Mas ainda há um longo caminho. O 
principal empecilho hoje é a falta 
de informação das pessoas e dos 
próprios profissionais. Os distúr-
bios de comportamento são ain-
da a principal razão que leva as 
pessoas a abandonarem seus ani-
mais. Mesmo gostando de bichos 
e estando bem-intencionados, te-
mos cometido erros graves, que 
causam muito sofrimento e até a 
morte deles.

Revista — Que erros? 

Mauro — O principal é trazer um 
bicho para casa por impulso, sem 
pensar direito se a família está 
preparada para adotar uma mas-
cote ou mesmo se há condições fi-
nanceiras para mantê-la e tempo 
para dedicar atenção e cuidados. 
Avaliar esses fatores, o tempo de 
vida de um animal e até desistir 
de adotar um bicho por um des-
ses motivos é um ato de respeito 
e de responsabilidade. Outro erro 
comum é não escolher direito a 
raça. É fundamental pesquisar 
antes sobre as características e 
necessidades do animal que você 
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está pensando em adotar e ver se 
elas se encaixam em seu estilo de 
vida. Você tem crianças? Mora em 
apartamento? Há restrições legais 
no seu condomínio? Tem paciência 
para brincar? Tudo isso influencia 
no tipo de animal ideal para você.

Revista — O incontrolável Mar-
ley era um labrador, uma das raças 
de cães mais populares entre as 
famílias atualmente. Nesse caso, 
a escolha da raça parece não ter 
sido o suficiente... 

Mauro — Verdade. Observar 
a raça é importante, mas não é 
tudo. É fundamental saber ava-
liar, no meio de uma ninhada, o 
filhote ideal. Escolher o bicho que 
corre para você, acreditando que 
ele o “elegeu” como dono, não é 
a melhor tática. Em geral, quem 
corre é o cão de temperamento 
dominante, que tende a dar muito 
mais trabalho aos donos no futu-
ro. Procure levar para casa aquele 
mais tranquilo. Para ter certeza 
de que está fazendo uma boa es-
colha, sugiro que, antes ou ime-
diatamente após efetuar a com-
pra, leve o bicho ao veterinário 
para uma avaliação de comporta-
mento.

Revista — Não é estranho falar 
no bicho como um produto a ser 
avaliado? Se o resultado da ava-
liação não for o esperado, o que 
se faz? 

Mauro — Não, não se trata dis-
so. Estou falando aqui das condi-
ções ideais. É claro que os bichos 
entram em nossas vidas das mais 
variadas maneiras. Mas minha 
mensagem é: se você tiver a chan-
ce de escolher, escolha direito. É 
melhor escolher agora e evitar, 
assim, uma série de problemas e 
frustrações. Para alguém que não 
tem experiência, a adoção de um 
cão agressivo ou dominante pode 
resultar em desastre. Nesse caso, 
por mais estranho que possa pare-
cer, recomendo que, se ainda es-
tiver dentro do prazo de “garan-
tia” oferecido pelo criador, que, 
em geral, é de 15 dias, a pessoa 
troque o animal. É um cuidado ca-
paz de decidir o destino de uma 
vida.

Revista — E quando a paixão é 
por um vira-lata ou por um cão 
“não recomendado”? 

Mauro — Até onde for possível, 
investigue o histórico de compor-
tamento dos pais do filhote. Caso 
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não consiga, é importante estar 
com o coração aberto e prepara-
do para, possivelmente, ter um 
pouco mais de trabalho e apren-
der a conviver com o animal do 
jeito que ele é. Por mais que seja 
treinado, não se pode esperar que 
o cachorro seja exatamente como 
você quer se essa não for a natu-
reza dele. Você é totalmente res-
ponsável pelo animal que adota e 
é preciso ter consciência de que 
esse é um compromisso para toda 
a vida dele — que pode durar até 
15 anos para um cão ou gato, de-
pendendo da raça.

Revista — Que cuidados podem 
ajudar o relacionamento a dar 
certo? 

Mauro — Dos dois aos quatro 
meses de vida, é fundamental 
que o filhote tenha contato com 
pelo menos três pessoas, de di-
versos aspectos físicos e idades, 
e que seja acostumado a frequen-
tar lugares com diferentes ruídos, 
cheiros, movimentação e ilumina-
ção. Isso requer certo esforço do 
dono. Leve-o à casa de amigos, 
em passeios pelo bairro e a outros 
lugares onde a presença de ani-
mais seja permitida para que ele 
perca o medo de situações novas. 

Após essa fase, vem a educação 
propriamente dita. Há livros so-
bre o assunto que podem servir de 
base, mas o ideal é que a aprendi-
zagem seja orientada por profis-
sional, com a presença do bicho e 
do dono.

Revista — O que fazer com um 
bicho difícil? 

Mauro — A maior parte das quei-
xas, como xixi fora do lugar e a 
destruição de objetos, tem solu-
ção simples com a orientação de 
um especialista. Outros distúrbios 
mais complexos, como ansiedade 
de separação, na qual o bicho não 
consegue ficar longe do dono, e 
lambedura compulsiva, que leva 
à automutilação, podem reque-
rer até o uso de medicamentos. O 
importante é saber que a maioria 
dos comportamentos indesejados 
ocorre porque o animal se adap-
tou a determinada condição do 
ambiente ou da família. Pode ser 
que ele esteja só, pode ser que 
esteja reagindo a uma mudança 
na rotina. Meu trabalho é justa-
mente o de investigar, na dinâmi-
ca da casa, a origem do problema 
e desenvolver estratégias para 
intervir e buscar soluções. Muitas 
vezes, por exemplo, basta mudar 
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a caixa de areia para que o gato 
volte a fazer xixi no lugar certo 
ou passear mais vezes com o ca-
chorro para que ele destrua me-
nos os móveis.

Revista — Não estamos, então, 
sabendo entender nossos bichos? 

Mauro — A forma como você vê 
e trata o animal pode gerar con-
flitos, especialmente se você in-
terpretar seus sinais e necessida-
des com base em um referencial 
humano — como imaginar que um 
cão está sorrindo quando mostra 
os dentes ou que vai te morder 
quando abana o rabo. Acreditar 
que um bicho “precise” de sapa-
tos, roupinhas e perfumes e exa-
gerar no uso desses acessórios é 
outro hábito comum que compro-
mete o bem-estar dele.

Revista — O que podemos fazer 
para melhorar essa comunicação? 

Mauro — É preciso, em primeiro 
lugar, ter consciência de que um 
cachorro não é capaz de compre-
ender frases. Bicho não fala por-
tuguês. Tudo o que ele faz é asso-
ciar determinadas palavras-chave 
a certos eventos, como “passe-
ar”, e aprender por meio de es-

tímulos positivos ou aversivos, 
aplicados na hora certa. Digamos 
que seu cão esteja roendo o pé do 
sofá: se você der uma bronca em 
puro português, vai demorar para 
ele entender. Mais eficiente, por 
exemplo, é bater palma bem for-
te, produzindo um som desagra-
dável que o assusta. Roeu, levou 
um susto; roeu de novo, levou ou-
tro susto. Isso vale também para 
os gatos. Assim, em pouco tempo, 
eles perceberão que não é inte-
ressante mexer ali. Outro ponto 
importante para se fazer enten-
der é passar a prestar mais aten-
ção na linguagem corporal, na 
nossa postura e nas expressões. 
Nossos olhos e gestos valem muito 
para nossos animais, e eles preci-
sam transmitir autoridade.

Revista — Como transmitir au-
toridade? 

Mauro — Com gestos e tom de 
voz firme, sendo enfático ao dar 
ordens, fazendo com que ele per-
ceba que é submisso a você. Não 
há crueldade nisso. Muita gente 
se sente desconfortável em agir 
assim, mas é importante enten-
der que no mundo canino não há 
espaço para democracia. Numa 
matilha, que é como o cão enxer-
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ga sua família, a hierarquia é cla-
ra: ou você domina ou é submisso. 
Evidentemente, para o bem geral, 
o melhor é que o homem esteja 
na primeira categoria.

Revista — E no caso dos gatos? 

Mauro — Seus problemas de 
comportamento são bem menos 
frequentes. É até difícil fazer afir-
mações sobre o comportamento-
-padrão dos gatos — cada um tem 
personalidade própria e reagirá 

de forma diferente às situações. 
Uma mudança de endereço ou a 
chegada de uma nova pessoa na 
família pode ser grande fonte de 
estresse para um gato e não para 
outro. Mas a receita básica é a 
mesma aplicada aos cães: respei-
tar sua natureza, dedicar atenção 
e tratá-los com muito carinho.

PRECISAMOS falar a língua dos nossos bichos. Cláudia, 
São Paulo, v. 46, n. 7, jul. 2007. p. 54-59.
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A Arca do Tesouro
 

Depois dizem que ser caçula é dez, que isso e aquilo. Conversa 
fiada! Eu logo vi que ia dançar quando a distribuição começou pelos 
filhos do filho mais velho do vô. E eu que pensava que era o neto 
favorito... Pura ilusão! O vô chegou com aquela lista enorme — os 
nomes dos netos numa coluna e na outra, os nomes dos bichos de 
estimação. Cada um que era chamado, saía na maior farra com seu 
bichinho a tiracolo. E eu aflito, de olho no pônei. Não liguei em 
perder os maiores, que não alcançava nem pra fazer um carinho na 
barriga. Mas quando o pônei saiu prum primo, deu vontade de me 
jogar do barco lá na água e adeus mundo cruel! Espiei comprido 
o primo montado no “meu” pônei, sumindo na curva do convés e 
murchei. Daí a pouco, o vô me chamou. Fui me arrastando. Arrasado.

— Olha o que o vovô reservou pro netinho do coração, ele disse, 
suspendendo uma gaiolinha até a altura dos meus olhos. Sabe o que 
tinha lá dentro? Uma pomba com cara de boba, que só sabia fazer 
“ru-ru”!

E pensa que acabou a história? Além 
desse bicho bocó, ainda me deram outro 
abacaxi: minha missão, agora, era passar 
o dia inteiro olhando para janela da 
proa pra ver se descobria terra à vista.

O vô disse que não era pra fazer 
aquela cara de enterro, que eu não 
tinha ideia do valor do meu presente 
e outros papos de gente grande. Mas 
eu queria ver se aguentava a tortura 
que é ficar aqui, paradão, olhando 
essa pomba sem graça, enquanto 
meus primos se esbaldam com seus 
mascotes. Também, quem se importa 
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com eles? Depois de quase quarenta dias num barco lotado de gente e 
bicho, tomei um tal abuso de tudo e de todos, que o que eu quero é 
distância!

Distante... é a lembrança que eu tenho daquele dia. A vila inteira 
rindo do meu avô, de nós. Eu morto de vergonha de estar num barco 
cheio de animais, um mais diferente do que o outro. Queria estar no 
chão, jogando bola, soltando pipa. Solto. De repente, um risco de luz 
rasgou o céu. E outro e mais outro. Um sem-fim de luzes e estrondo. 
Parecia o barulho de todas as montanhas do mundo caindo. Corri pra 
debaixo do avental da minha mãe e a terra virou só uma lembrança. 
Porque a água que caiu depois, cobriu tudo. Cada pingo grosso, como 
os das chuvas de verão. Bom, era sair com os primos, se lavar naquele 
véu de água e se lambuzar de lama. Pra desespero de nossas mães 
que diziam ter mais barro nas nossas roupas do que Adão. Distante...

E agora, tudo o que quero é distância. Eu, que sempre fui unha 
e carne com meus primos, a gente não se desgrudava pra nada. Acho 
que é esse aperto, isso do nariz de um estar sempre se metendo 
aonde não é chamado. E nem precisa chamar: com a falta de espaço 

do barco, todo mundo tropeça em todo mundo. Só aturo mesmo 
a companhia dessa pomba branca... Que legal! Ela não precisa 

levantar a cabeça pra beber água, como 
fazem os outros passarinhos. Fica com 

o biquinho mergulhado na tigela, 
tomando uns goles compridos. 
Bichinho esperto — parece 

gente! Por falar em parece 
gente, não tinha reparado 
ainda no quanto seus olhinhos 
são bonitos. Lembram os 
olhos do meu avô, cheios de 
paciência.

Paciência é o que se 
tem que aprender a ter nesses 
dias que passam arrastados, 
como as águas. De tanta 
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convivência, na minha pomba virou mesmo minha. Já anda solta, 
escolhe a comida que quer: tem dia que prefere arroz; noutro, frutas 
e, em dias de fastio, só come alface. Aprendeu até vigiar comigo. Pra 
mim, toda sombra que se move é o topo de uma árvore. Fico tão que 
penso em ir correndo avisar o vô que já tem terra à vista. Mas pomba 
puxa a manga da minha camisa e me puxa de volta pro chão. Esse 
chão duro de madeira e betume. Ela sabe, engraçado, ela sabe onde 
a terra está. Que sabedoria é essa que Deus põe numa cabeça tão 
miúda e a minha, que é muito maior, não entende?

Não sei se foi o costume, seus arrulhos melosos de amor, o jeito 
dela olhar o horizonte com tanta responsabilidade, ou se foi tudo 
junto. O fato é que eu acabei me rendendo. Uma pomba conquistar 
um menino, quem diria! E logo um menino tão esperto como eu! 
Quando ia almoçar, ela pousava no meu ombro e ia também. Isso 
um elefante não pode fazer, por exemplo. Nem uma girafa ou uma 
serpente. Muito menos o pônei! Às vezes, ela beliscava minha comida, 
mas preferia a sua própria, que era menos temperada. Meu avô 
ficava feliz de ver a nossa amizade e piscava o olho. A pomba sempre 
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piscava de volta, de modo que 
eu não descobria se era 
pra mim ou pra ela que ele 

piscava.

Uma tarde fazia um 
calor tão grande, que tudo 

que alguém podia querer 
era um banho de rio — mas 
não naquela água barrenta! 

Um rio, como os da minha terra, 
fresquinhos, limpinhos, cheios de peixe 

pra se pegar com puçá. Eu tava meio acordado, meio sonhando, 
contando meus planos pra pombinha, planos pra quando a gente 
achasse essa tal terra à vista. De repente, sem mais nem menos, 
ela parou de arrulhar e lançou aquele olhar sério pro horizonte. Não 
deu tempo nem de perguntar o que era: ela virou a cabecinha pra 
mim, piscou e saiu voando numa velocidade incrível prum pássaro 
enferrujado de nunca voar. Eu gritei o que foi, o que era, volta, não 
me deixa! Mas ela sumiu numa nuvem, branquinha que nem ela.

Me deu um nó na garganta, me deu uma solidão, me deu um 
medo. Eu, que nunca tinha enjoado com o balanço do barco até 
aquela hora, enjoei de ficar tonto. Corri pro meu avô. Quem sabe ele 
não tinha um remédio pra isso?

— Remédio pra isso, meu filho, é tempo e paciência. Seu 
avô vai lhe ensinar como faz.

Voltou comigo pra 
janela, pro meu posto de 
vigia. Só que, sem minha 
companheira, doía ficar 
ali. Meu olho aguando. O vô 
falou, enquanto secava minhas 
lágrimas:

— Não chora, não, menino. 
Você não acha que já tem 

133



bastante água lá fora? Sabe a vantagem de ser velho?, ele continuou, 
puxando uma cadeira para sentar. A gente aprende que, às vezes, o 
que parece ser o fim do mundo é o começo. Lembra a cara que você 
fez quando lhe dei a pomba? E agora, quando ela sai voando, olha o 
mundo acabando outra vez! Paciência, é preciso esperar pra ver que a 
vida a vida nos traz.

Que a vida a vida nos traz, parecia uma música desafinada pro 
meus ouvidos entupidos de tristeza. Que vida... Então, olhei pela 
janela e vi. Pensei que era miragem, sonho, um floco de nuvem 
deslizando ao sabor do vento. Mas o vô sorriu pra mim e piscou o 
olho: era ela! Entrou pela janela e foi direto pra ele — no bico, trazia 
um galho de oliveira.

— Foi bem a missão dos meus valentes escolhidos. A vida só traz 
vida, disse ele segurando o galhinho, como se fosse de ouro. E o 
mundo começa de novo! Cabe a você o anúncio da boa-nova.

— Qual a boa-nova, vô?, perguntei, distraído com os carinhos da 
pomba.

— Terra à vista, ora!

E foi o que eu gritei pelo barco afora, a pomba voando sobre a 
minha cabeça, enquanto um arco-íris se desenhava lá fora.

SAVARY, Flávia. A arca do tesouro. In: PRIETO, Heloisa (Org.). Vontades & verdades. Belo 
Horizonte: Dimensão, 2001, p. 24-29.
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O Ganso de Ouro
 
Era uma vez um homem que tinha três filhos. Os dois mais velhos 

eram tidos como inteligentes e espertos, ao passo que o caçula, todos 
o consideravam um bobalhão e só o chamavam de João Bocó. 

Um dia, o filho mais velho precisou ir buscar lenha na floresta. A 
mãe lhe preparou um lanche com um delicioso bolo e uma garrafa de 
vinho, para que ele não sentisse fome nem sede.

Quando ia entrando na mata, o moço encontrou um velho que lhe 
desejou bom-dia e pediu:

— Por favor, me dê um pedacinho do seu bolo e um gole de sua 
garrafa. Estou morrendo de fome e sede.

— Era só o que faltava! — respondeu ele com maus modos. — Se 
eu lhe der, o que é que sobra para mim? — e, dando-lhe as costas, 
afundou-se na mata. Mais adiante, quando começou a golpear uma 
árvore, errou o golpe e feriu-se no braço. Então, foi obrigado a voltar 
para casa, sem trazer um cavaquinho que fosse, sem desconfiar que o 
acontecido foi por artes do velho grisalho, que era mágico.
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No dia seguinte, o segundo filho foi à floresta buscar lenha. 
Também para ele, a mãe preparou um bom lanche com bolo e 
vinho e, assim como aconteceu ao irmão, quando entrou na mata, 
encontrou o velho grisalho que lhe pediu um pedaço de bolo e um 
gole de vinho.

— Essa é boa! Pensa que vou repartir com um velho vagabundo o 
que posso comer sozinho? — respondeu o rapaz continuando a andar.

E não teve melhor sorte que o irmão. Mal começou 
a golpear uma árvore, a lâmina — por alguma magia 

que o velho fez — resvalou e o feriu no pé. E lá 
se foi ele de volta para casa, mancando, sem 

trazer sequer um galhinho seco.

No outro dia, João Bocó pediu ao pai que 
o deixasse buscar lenha na mata.

— De jeito nenhum! — respondeu ele. 
— Se seus irmãos se machucaram, o que 
acontecerá a um bobo e desastrado como 
você?

Mas João Bocó tanto amolou, que o 
pai acabou cedendo.

— Está bem, vá! Se lhe acontecer 
alguma coisa, tanto melhor! Quem sabe 
assim você toma jeito!

E ele partiu para a floresta, 
levando de lanche apenas um pãozinho 
e uma garrafa de água. Lá chegando, 
encontrou o mesmo velho grisalho que 
lhe disse bom-dia e pediu um pedacinho 
de bolo e um gole de vinho.

— Só tenho um pãozinho e uma 
garrafa de água. Mas o que é meu é 
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seu. Vamos comer juntos — e 
sentando-se num tronco caído, 
João Bocó abriu a sacola. Então 
arregalou os olhos surpresos. 
O que aconteceu dentro dela 
foi um saboroso bolo e uma 
garrafa de vinho. “Como a 
mãe foi boazinha!”, pensou, 
sem se dar conta de aquilo foi 
magia do velho. Comeram os 
dois com grande apetite e o 
velho disse:

— Quem tem um bom 
coração, como você, e não 
hesita em dividir com os 
outros o pouco que tem, bem 
merece uma sorte melhor. Está 
vendo aquela árvore ali adiante? 
Entre suas raízes, encontrará um 
presente meu que o fará muito 
feliz — assim falando, desapareceu.

João Bocó correu para a árvore 
e encontrou aninhado entre suas altas 
raízes uma beleza de ganso, cujas penas 
eram de ouro puro. Com ele debaixo do 
braço, resolveu sair pelo mundo em busca de 
aventuras, uma vez de voltar para casa onde era pouco querido. 
Andou, andou e, à tardezinha, chegou a uma estalagem, onde 
resolveu passar a noite.

Ora, acontecia que a dona de casa tinha três filhas, três 
mocinhas abelhudas que, mal viram o ganso de ouro, decidiram 
que, custasse o que custassem haveriam de ter algumas de suas 
peninhas tão lindas. A mais velha ficou espionando e, quando viu 
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o rapaz sair, entrou no quarto dele, aproximou-se devagarinho do 
ganso e agarrou-o. Foi só fazer isso, ficou com uma das mãos presas 
nele, sem poder se libertar. Logo depois chegou a outra e, vendo a 
irmã agarrada ao ganso, pensou: “Se ela pensa que as penas são dela, 
engana-se!” e puxou-a pelo vestido. Com isso, ficou com uma das 
mãos grudada na irmã. Finalmente, com passos de lã, chegou a mais 
moça. As outras pediram aflitas:

— Pelo amor de Deus, não chegue perto de nós!

Isso só serviu para deixar a mocinha desconfiada.

— Querem me passar para trás, heim? — assim dizendo, puxou 
a segunda das irmãs pela mão e ficou presa também. E todas as três 
tiveram que passar a noite ao lado do ganso.

No outro dia bem cedo, João Bocó partiu com seu ganso debaixo 
do braço, sem nem ligar para as moças. As coitadas, uma presa a 
outra, foram obrigadas a segui-lo de um lado para outro, para cima e 
para baixo, onde quer que ele fosse e como andava ligeiro o danado!
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Um padre que vinha vindo, ao ver passar aquela estranha 
procissão, parou boquiaberto.

— Mas que é isso moças! Não tem vergonha? Onde já se viu correr 
assim atrás de um rapaz! — e decidido a detê-las, agarrou a última 
pelo braço. O resultado é que não pôde mais tirar as mãos do braço 
dela e, bem contrariado, teve que acompanhar o bando.

Nesse meio tempo, o sacristão passou ali e ficou admirado ao ver 
o padre correndo atrás das moças.

— Senhor padre! — chamou ele. — Onde vai com tanta pressa? 
Esqueceu que temos um batizado hoje? — e agarrou-o pela batina, 
ficando preso também.

Agora eram cinco em fila atrás de João Bocó, que não dava 
sinais de querer parar. Mais adiante, cruzaram com dois robustos 
camponeses que vinham voltando da lavoura. Aos gritos, o padre 
pediu-lhes, por favor, que libertassem ele e o sacristão com um bom 
puxão.
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— Lá vai! — disseram eles. E largando a enxada arregaçaram 
as mangas e agarraram o sacristão. Só o que conseguiram, foi 
ficarem presos também. E todos os sete, trotando atrás de João 
Bocó, chegaram enfim a uma cidade onde vivia uma princesa tão 
séria e carrancuda, que jamais alguém a viu sorrir. Em desespero de 
causa, o rei mandou proclamar por todo o reino que daria a filha em 
casamento ao primeiro que a fizesse rir.

João Bocó soube disso e dirigiu-se ao palácio real. Mas nem 
precisou entrar. A princesa estava na janela, de queixo na mão, cara 
sombria olhando a rua. Quando viu o rapaz com toda aquela gente 
em fila atrás dele, as moças chorando, o padre mancando, o sacristão 
rezando e os camponeses reclamando, desatou de rir com tanto 
gosto, que parecia não poder parar mais. Então, acabou-se o encanto. 
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Os prisioneiros de João Bocó de repente 
se viram livres e só pensaram em uma 

coisa: voltar para casa deles o mais depressa 
possível.

Diante de tal sucesso, João Bocó 
não titubeou em reclamar a mão da 

princesa. Mas o rei, que não gostou nada do 
pretendente, depois de muito discutir concordou 

em dar-lhe a filha com uma condição: o rapaz tinha 
que trazer alguém que fosse capaz de 

comer todo o pão do reino.

João Bocó pensou logo no 
velho da floresta e foi procurá-lo ao pé 

da árvore onde havia achado o ganso. O que 
encontrou foi um homem enorme, com a cara 

mais triste do mundo. E quando perguntou a causa 
de tamanha tristeza, ele respondeu:

— Ai de mim! Estou com tanta fome que acho que vou morrer! 
Acabei de comer cinco fornadas de pão e fiquei na mesma! Será que 
vou levar a vida apertando o cinto para enganar a fome?

“É o homem que eu preciso!”, pensou João Bocó. E convidou-o 
a ir com ele ao palácio do rei, prometendo que encontraria lá o 
suficiente para matar a fome por três meses. E, de fato, encontraram 
diante do palácio uma montanha de pão feita com toda a farinha que 
puderam encontrar no reino. O homem da floresta subiu em cima dela 
e pôs- 
-se a comer com tal voracidade que, à tardezinha, a montanha já não 
existia. Então João Bocó reclamou novamente a noiva prometida. 
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Mas o rei, que continuava não querendo saber de uma genro 
que, além de pobre, tinha o apelido de João Bocó, veio com uma 
nova exigência: só daria a filha se o moço lhe trouxesse um barco que 
andasse tanto em terra como na água.

João Bocó voltou à floresta e, desta vez, encontrando o velho 
mágico em pessoa, explicou-lhe a situação e disse o que queria.

— Quem ajuda os outros merece ser ajudado! — o velho disse isso, 
piscou um olho e desapareceu, deixando no seu lugar o barco exigido.

Quando o rei viu o rapaz chegar com o barco navegando em chão 
enxuto, compreendeu que não havia jeito. Concedeu-lhe a mão da 
filha e o casamento realizou-se. Dizem que nunca houve um casal tão 
feliz nem alguém tão sorridente como a esposa de João Bocó.

O GANSO de ouro. Contos de Grimm. Adaptado de Maria Heloisa Penteado.  
São Paulo: Ática, 1989, p. 23-30.
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A Pequenina Luz Azul
 

Certa manhã, o sultão El-Khamir disse ao prefeito: 

 — Esta noite avistei ao longe uma pequenina luz azul e desejo 
saber quem passou a noite a velar. Ordeno-lhe apurar a razão desta 
vigília. 

— Obedeço à Vossa Majestade! Porém, é inútil esse inquérito, 
pois aquela luz provinha do oratório da minha casa! Eu e minha 
família passamos a noite pedindo a Deus pela saúde de Vossa 
Majestade! 

— Obrigado, meu bom amigo, — sinceramente comovido 
acrescentou — saberei corresponder aos cuidados que lhe mereço. 

O rei, então, chamou o grão-vizir Moallin. 

— Resolvi recompensar com mil dinares de ouro o prefeito. 

— Por Alá! É muito dinheiro! Que teria feito ele para merecer? 

— Praticou uma ação nobre e sublime — e narrou o caso da luz. 

— Permita-me ponderar, estais sendo iludido, posso provar, ele 
não tem família e só sabe orar nas Mesquitas, quando obrigado. 

— Mas... E a luz azul, de onde vinha? 

— Vejo-me obrigado a confessar, passei a noite cogitando a 
cerca dos graves problemas e das questões que Vossa Majestade 
deve resolver hoje! Juro pelo Alcorão que essa é a verdade! 

— Grande e esforçado amigo! — jubiloso disse — Tereis uma 
recompensa digna de vossa dedicação! 

O rei chamou o general Muhiddin e contou que estava resolvido 
a conceder o título de xeque de Loheia ao grão-vizir Moallin. E o 
bom monarca, contou ao general a história da luz azul. 

— Vós acreditastes nisso? Posso provar que ele mentiu como um 
infiel! 
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Mentira o prefeito, o grão-vizir! Como poderia o rei apurar a 
verdade? Modesto, o general confessou: 

— Queria ocultar a verdade, mas me vejo obrigado a revelar 
que aquela pequenina luz azul provinha de minha tenda — e o 
general não hesitou  — com receio de que os revoltosos atacassem à 
noite, acampei nas cercanias da cidade, para maior garantia da vida 
do rei. 

Que heroísmo! O sultão não sabia como agradecer. E depois 
que o general saiu cogitou: “vou lhe conceder o título de príncipe e 
uma pensão anual de vinte mil dinares! Não... Merece muito mais... 
Salvou- 
-me a vida... A coroa... Como não chegasse a uma conclusão 
satisfatória, consultou Ali-Effendi, seu velho mestre e conselheiro. 

O sábio ponderou: 

— Não deves acreditar no prefeito, nem no grão-vizir, nem no 
general. Creio que a tal luz provinha do farol de El-Basin. 

O rei surpreso: 

— Então era a luz do farol! 

Naquela mesma noite, depois da última prece, o rei chegou 
à varanda para olhar o panorama da cidade, que dormia. Surpresa 
estranha: como todos já sabiam sobre as recompensas, a cidade 
estava extraordinariamente iluminada. Nunca se vira tanta luz azul! 
E o crédulo rei compreendeu então, que para cada súdito honesto e 
dedicado havia um milhão de mentirosos e bajuladores. 
TAHAN, Malba. A pequenina luz azul. Disponível em: <http://cantinho_encantado.

br.tripod.com/a_pequenina_luz_azul.htm>. Acesso em: 16 jul. 2010.
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Duas palavras sobre Antônio Zoppi

Folheando, em 1982, a coleção do jornal Tribuna de Indaiá, 
muito bem guardada por um de seus fundadores, Rafael Elias José 
Aun, que a colocou à minha disposição, interessado que estava 
em me informar sobre o Crime do Poço, deparei com algumas 
crônicas da série Reminiscências de Indaiatuba, de Antônio 
Zoppi. Gostei tanto delas que xeroquei algumas e as tinha em 
meu arquivo, sobre coisas de Indaiatuba, de onde tenho me 
informado sobre alguns fatos antigos da Terra dos Indaiás.  Agora 
resolvi reuni-las todas e editá-las, pois considero o conjunto uma 
preciosidade a ser preservada, tal a quantidade de informações 
não encontradas em outras fontes.

Antônio Zoppi, filho do construtor italiano Cezare Zoppi e da 
Sra. Teodora Cerqueira Leite, de tradicional família indaiatubana, 
nasceu em Indaiatuba em 1905. Como todos os membros da 
família Zoppi, tinha uma vocação musical que cultivou desde 
menino, conforme nos conta seu amigo  Archimedes Prandini, 
em crônica publicada na Tribuna de 30 de julho de 1961, da qual  
destacamos o trecho  que segue:

Aprendeu música com o saudoso Maestro Esterlino Minioli, 
com a idade de 13 anos.  Após 1 ano já tocava sax na 
Corporação Musical Internacional. Essa banda tocava num 
cinema de zinco, chamado Cine Teatro Íris, e ficava onde é 
hoje o Hotel Savioli. 

O músico tinha que tocar de ouvido, porque (o cinema) era 
escuro e, naturalmente, não havia luz para ler a música, e o 
Antoninho nesse ponto era grande, pois era capaz de tocar 
dois dias seguidos sem repetir uma só música... de ouvido!

Em 1930, deixou de existir o cinema mudo e o Antoninho foi 
tocar na Corporação Musical 7 de Setembro, cujo mestre era 
o grande músico Paschoalino Boffa. Nesse tempo, começou a 
tocar trombone de harmonia, depois gênis (sax horn), e por 
fim tocava todos os instrumentos, exceto baixo e clarinete.
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Lembro-me de que na família havia cinco irmãos e 
quatro eram músicos de banda: um é o Sr. Temístocles, 

violonista e cantor, Rêmulo, que tocava o primeiro trombone, 
Vitório, o primeiro pistão, Homero, o primeiro clarinete e o 
Antoninho, o primeiro bombardino. Os quatro faziam parte 
do canto.

Em um concerto que a nossa banda realizou na cidade de 
Itapira, o Antoninho fez um perfeito solo de gênis, na música 
clássica Eva, arrancando calorosos aplausos de uma enorme 
assistência. Outra ocasião na cidade de Salto, terra de 
grandes músicos, ele chamou a atenção de uma multidão 
que assistia um concerto com a nossa Banda, ao executar no 
bombardino um solo, quando da execução da ópera Aída; foi 
grandemente aplaudido.

O Antoninho gostava de tocar na Procissão do Enterro, da 
Sexta Feira Santa, e muitos ainda se lembram que seu irmão 
Rêmulo fazia com seu trombone o canto e o Antoninho o 
contracanto naquelas marchas fúnebres que emocionavam 
qualquer cristão, por mais duro de coração que fosse.

Foi, merecidamente, presidente da Corporação Musical Sete 
de Setembro. Mas em 1942,  por necessidade de extrair os 
dentes, nunca mais soprou um instrumento, e assim também 
nunca mais tivemos o prazer de ouvir e sentir na alma 
aqueles acordes maviosos que saiam da alma daquele grande 
indaiatubano.

Mas não parou nisso. Dedicando-se ao jornalismo amador, 
saiu-se esplendidamente. Quem teve a oportunidade de 
ler os seus artigos “Reminiscências de Indaiatuba antiga” e  
“Meu Cantinho” pode afirmar que estou falando a verdade. 
Era um grande humorista; inventava as piadas, às vezes 
de improviso, e quando saía com as suas era um estrondo, 
arrancando risadas do mais sisudo ouvinte. Dificilmente o via 
triste. Grande alma e grande cavalheiro.

A estas palavras de Archimedes, quero acrescentar o 
meu testemunho, de quem não o conheceu, mas presenciou o 
desmonte de uma de suas obras, que foi o prédio do Cotonifício 

Indaiatuba; quanta dificuldade e sacrifício para derrubar 
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as formidáveis paredes internas, as  colunas e vigas de 
concreto, o mesmo acontecendo com o Cine Rex, também 

uma realização sua, pois  era um dos principais projetistas-
construtores de Indaiatuba e não só construiu indústrias como 
também uma infinidade de residências. Bom aluno de Cezare 
Zoppi, não escondia a adimiração que tinha por ele, conforme 
transparece em várias de suas crônicas.

Faleceu aos 56 anos de idade, em 6 de abril de 1961,  em sua 
residência, confortado com os santos sacramentos da Igreja. Era 
casado com d. Carolina Ferrarezi Zoppi, com quem teve os filhos: 
Gentil Zoppi, casado com Alayde Zoppi; d. Mercedes Zoppi Bonito, 
casada com o Sr. Rubens Bonito e Waldyr Zoppi, casado com d. 
Anita Zoppi.

Preservar os escritos de Toninho Zoppi  é preservar não só  a 
sua memória, mas também a memória de Indaiatuba.

CARVALHO, Nilson Cardoso de. Reminiscências de Indaiatuba: Crônicas de Antônio 
Zoppi. Indaiatuba: Fundação Pró Memória de Indaiatuba, 1997.

Legenda: À frente, da esquerda para direita: ‘’Miro’’ Carotti (2° garoto), Orlando Siqueira e ‘’Tutu’’ 
Siqueira (agachados), Ao centro, da esquerda para direita: Josefina Ferrarezzi Martins (extrema 
esquerda), Carolina Zoppi (Bebe, mais a direita) e Antônio Zoppi (extrema direita). Ao fundo, da 
esquerda para direita: Geni Ferrarezzi, mulher não identificada, Bertiza Ferrarezzi, Miguel Carotti, 
Mulher não identificada, Lucia Ferrarezzi Carotti, Carolina Ferrarezzi, Gentil Zoppi, Maria Mercedes 
Zoppi Bonito, Glória Ferrarezzi, Mulher não identificada, Benedito Ferrarezzi e Dirce Carotti. Data 

e local não identificados.
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Ruth Rocha: “Leitura não pode ser só folia”
A autora acredita que o livro também deve cumprir o papel 
de enriquecer o vocabulário

Aos 77 anos, a paulistana Ruth Rocha ainda faz muita criança se 
apaixonar pela literatura. Ela é a autora do clássico Marcelo, Marmelo, 
Martelo (Ed. Salamandra), um fenômeno editorial que já ultrapassou 
a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Mas sua obra vai muito além. 
Com mais de uma centena de livros publicados e prêmios importantes 
no currículo, Ruth já tem dois novos títulos saindo do forno: Solta o 
Sabiá (Ed. Companhia das Letrinhas) e Quem Tem Medo do Novo (Ed. 
Global).

O que fazer se uma criança, aos 10 anos, não demonstrar 
qualquer interesse pela leitura?

RUTH ROCHA — O primeiro passo é descobrir se ela realmente 
entende o que anda lendo. Muitas vezes o título não é adequado à sua 
capacidade de interpretação. Nesse caso, o ideal é partir para a leitura 
de textos curtos ou pequenos trechos de histórias mais longas. 
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O que você acha do estímulo à leitura por meio de atividades 
lúdicas? 

RUTH — Concordo, desde que as propostas sejam desenvolvidas 

com inteligência e não transmitam a ideia de que a folia e o 

divertimento têm um papel maior do que a própria leitura. Além disso, 

os professores deveriam ler os livros infantojuvenis antes de indicá-los 

aos alunos.

Qual é o segredo do sucesso de Marcelo, Marmelo, Martelo? 

RUTH — Se eu soubesse, faria todos como ele! O que sei é que um 

bom livro precisa ter verdade, propor novas questões e fazer o leitor 

pensar. Nunca escrevo porque tal assunto pode agradar ao público 

infantil, mas sempre preocupada em contar uma boa história e ser fiel 

aos meus valores.

Você publicou muitas adaptações de clássicos. É difícil falar a 
língua das crianças nesse gênero literário? 

RUTH — Dou um tom mais infantil à obra, mas não fico tentando 

buscar palavras que sejam mais fáceis. O livro também é uma forma de 

enriquecer o vocabulário, e a adaptação precisa respeitar o original.

A internet ajuda ou atrapalha o desenvolvimento da leitura? 

RUTH — Essa tecnologia é muito nova e acho que ainda não se 

encontrou uma linguagem adequada para ela. Por enquanto, utiliza- 

-se muito a rede para fazer pesquisas, sem saber como fazer isso, 

porque ninguém ensina. Os alunos copiam e colam no trabalho 

escolar qualquer bobagem. Outro problema é saber se as informações 

veiculadas são fidedignas. Nesse sentido, o livro é mais confiável.

TALAMONI, Daniela. Ruth Rocha: “Leitura não pode ser só folia”. Nova Escola, jul. 2008. 
Edição Especial. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/

pratica-pedagogica/leitura-nao-pode-ser-so-folia-423575.shtml>. Acesso em : 28 jul. 2010.
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Biografia de Cecília Meireles

... Liberdade, essa palavra
que o sonho humano alimenta

que não há ninguém que explique
e ninguém que não entenda...

(Romanceiro da Inconfidência)

“Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, três meses depois da 
morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos três anos. Essas e 
outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos 
materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde pequenina, uma 
tal intimidade com a Morte que docemente aprendi essas relações 
entre o Efêmero e o Eterno.

(...) Minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que 
parecem negativas, e foram sempre positivas para mim: silêncio e 
solidão. Essa foi sempre a área de minha vida. Área mágica, onde 
os caleidoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde 
os relógios revelaram o segredo do seu mecanismo, e as bonecas o 
jogo do seu olhar. Mais tarde foi nessa área que os livros se abriram, 
e deixaram sair suas realidades e seus sonhos, em combinação tão 
harmoniosa que até hoje não compreendo como se possa estabelecer 
uma separação entre esses dois tempos de vida, unidos como os fios de 
um pano.”

Cecília conclui seus primeiros estudos — curso primário — em 1910, 
na Escola Estácio de Sá, ocasião em que recebe de Olavo Bilac, Inspetor 
Escolar do Rio de Janeiro, medalha de ouro por ter feito todo o curso 
com “distinção e louvor”. Diplomando-se no Curso Normal do Instituto 
de Educação do Rio de Janeiro, em 1917, passa a exercer o magistério 
primário em escolas oficiais do antigo Distrito Federal.

Dois anos depois, em 1919, publica seu primeiro livro de poesias, 
Espectro. Seguiram-se Nunca mais... e Poema dos Poemas, em 1923, e 
Baladas para El-Rei, em 1925.
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Casa-se, em 1922, com o pintor português Fernando Correia 
Dias, com quem tem três filhas: Maria Elvira, Maria Mathilde e Maria 
Fernanda, esta última artista teatral consagrada. Suas filhas lhe dão 
cinco netos.

Publica, em Lisboa, Portugal, o ensaio O Espírito Vitorioso, uma 
apologia do Simbolismo.

Em 1934, organiza a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, 
ao dirigir o Centro Infantil, que funcionou durante quatro anos no 
antigo Pavilhão Mourisco, no bairro de Botafogo.

Aposenta-se em 1951 como diretora de escola, porém continua a 
trabalhar como produtora e redatora de programas culturais, na Rádio 
Ministério da Educação, no Rio de Janeiro (RJ).

[...]

Falece no Rio de Janeiro a 9 de novembro de 1964, sendo-lhe 
prestadas grandes homenagens públicas. Seu corpo é velado no Ministério 
da Educação e Cultura. 

NOGUEIRA JÚNIOR, Arnaldo. Biografia de Cecília Meireles. In: ______. Projeto releituras. 
Disponível em: <http://www.releituras.com/cmeireles_bio.asp>. Acesso em: 9 set. 2010.
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O trabalho

Tal como a chuva caída
Fecunda a terra, no estio,
Para fecundar a vida
O trabalho se inventou.

Feliz quem pode, orgulhoso,
Dizer: “Nunca fui vadio:
E, se hoje sou venturoso,
Devo ao trabalho o que sou!”

É preciso, desde a infância,
Ir preparando o futuro;
Para chegar à abundância,
É preciso trabalhar.

Não nasce a planta perfeita,
Não nasce o fruto maduro;
E, para ter a colheita,
É preciso semear...

BILAC, Olavo. O Trabalho.
In: Poesias Infantis.

Rio de Janeiro:
Francisco Alves. 1929.
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