
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DISCIPLINA – 5º ANO

3ª ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02  

DATA DE ENVIO: 08/01/2021

DATA DE ENTREGA: 22/01/2021
Realizar na semana do dia 11 de janeiro
Professora Joyce
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá turminha do 5º ano, 

Vocês  brincaram  bastante  e  celebraram  junto  de  suas  famílias  a
chegada do ano novo? Espero que sim, que estejam animados com o
ano novo que começa. 

É tempo de encher os nossos corações de esperanças e acreditar que a vacina e os
abraços virão. 

Já estamos na 3ª Escala, como passou rápido, não é mesmo? Aproveitem a 3ª
Escala para fazer os roteiros com cuidado e atenção. É importante que você leia
os textos dos roteiros de forma atenta. Não se esqueçam nunca, que uma leitura
atenta nos permite entender melhor o mundo.

Neste roteiro vocês conhecerão o conto “Pedro Malartes e o lamaçal colossal”
uma história de origem popular recontada pela escritora Ana Maria Machado.
Essa é uma história longa, mas muito divertida e engraçada. 

Ah,  é  sempre  bom  lembrar  que  os  roteiros  deverão  ser  entregues
presencialmente na data agendada no prédio dos Anos Iniciais ou fotografados e
enviados para o meu e-mail joycelaine@ufg.br 

Beijos e abraços, 

com carinho e saudade, 

Profe. Joyce 

“Pedro Malasartes e o lamaçal colossal” é um conto de origem popular que foi

reescrito por Ana Maria Machado. Essa é uma história popular de tradição oral que faz 
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parte de uma coleção de outras histórias que foram recontadas pela autora e que estão

reunidas no livro “Histórias à brasileira”. 

A propósito, vocês sabem o que são histórias populares de tradição oral? São

aquelas histórias antigas que foram contadas aos nossos avós há muito tempo e que eles

guardam na memória e nos contam nos dias de hoje. São as histórias que passam de

boca em boca e atravessam os tempos. Elas não tem uma autoria definida, mas o certo é

que alguém contou para outro alguém, que contou para outro alguém.. até chegar aos

nossos ouvidos. São histórias que nasceram na boca do povo. 

As histórias populares de tradição oral são cheias de almas de outro mundo, de

heróis  bobos  e  espertalhões  como  Pedro  Malasartes,  de  bichos  que  falavam,  de

gigantes… 

Há muitas histórias populares em que Pedro Malasartes aparece. Pergunte para

os seus avós, seus pais, seus tios e tias, se eles conhecem alguma delas? Certamente,

eles já ouviram falar da famosa Sopa de Pedras de Pedro Malasartes. Aliás, a história da

Sopa  de  Pedras  foi  musicada  pelo  grupo  Palavra  Cantada.  Se  quiser  ouvi-la  basta

procurar no youtube por “Sopa de Pedras da Palavra Cantada”. 

Atividade 1 

Pedro Malasartes e o  lamaçal  colossal  é  uma história  longa,  por  isso neste
roteiro,  vocês irão apenas ler  atentamente a história.  Mas é preciso ler  com
atenção,  porque no próximo roteiro  voltaremos a história para fazer
uma atividade de escrita. 
Boa  leitura,  leia  sem pressa  e  se  divirta  com as  peripécias  desse
personagem muito esperto e atrapalhado.   

Pedro Malasartes e o lamaçal colossal 

Ana Maria Machado 

VOCÊ CONHECER O PEDRO MALASARTES? Se não conhece, pode ir se preparando
porque ele pode aparecer aqui a qualquer hora. 

Ele  não  esquenta  lugar,  está  sempre  indo  de  um canto  para  outro.  Fica  um
tempinho trabalhando numa fazenda, sai e vai para outro emprego num sítio, daí a pouco 
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já  está  numa  vila  vendendo  umas  coisas  na  feira…  quando  a  gente  menos
espera, Pedro já está de novo na estrada, a caminho da cidade ou de uma fazenda onde
possa ter uma oportunidade melhor. Muda toda hora, sempre em busca de trabalho mais
bem pago, de um patrão que trate bem, de um negócio mais interessante. Por isso, em
cada história ele está fazendo alguma coisa diferente. E sempre procurando dar um jeito
de se defender, garantir um prato de comida e não ser explorado. Mesmo que, para isso,
acabe enganando alguém. 

Acho que uma das primeiras aventuras de Pedro Malasartes foi quando ele foi
tomar conta dos porcos de uma fazenda muito grande, de um fazendeiro muito rico e
muito sovina. 

Quer dizer, no começo Malasartes não tomava conta dos porcos, não. Trabalhava
na colheita. Aliás, bem nesse começo ele ainda nem se chamava Malasartes, era só mais
um Pedro como tantos outros, que ainda não tinha ficado conhecido por fazer arte nem
por pregar peça nos outros. Chegou pedindo emprego e foi contratado para colher café. 

Pedro trabalhou o mês inteiro. De manhãzinha até a noite. No fim desse tempo,
quando chegou o dia do pagamento, o patrão deu a ele umas moedinhas. 

- Só isso, patrão? E o salário que a gente combinou?

- Bom, eu tive que descontar sua hospedagem… se eu for hospedar de graça
todo mundo que chega nesta fazenda colossal…

- E o senhor chama de hospedagem dormir amontoado com os outros naquele
barracão, numa esteira velha, direto no chão duro? Reclamou ele.

- Faz até bem para a coluna…

Pedro insistiu:

- Mas foi uma hospedagem muito cara. Eu tenho para mim que eu não dormi esse
tantão, não…

Não adiantou insistir. O desconto estava feito. E o patrão ainda apareceu com
outra explicação: 

- É que tem também o desconto da comida. Se eu fosse dar comida de graça
para todo mundo que chega nesta fazenda colossal…

- Um descontão desses? Pela comida? Só aquele feijãozinho ralo todo dia? E o
senhor queria que eu passasse fome? Trabalhasse sem comer? Saco vazio não fica em
pé…

-  Claro  que  não  quero  ver  você  com  fome!  Mas  comida  custa  dinheiro  –
respondeu o patrão. - Tenho que descontar do seu salário o preço do feijão com arroz, do
sal, da linguiça, da lenha que cozinhou a comida, do óleo, do alho e da cebola que a

cozinheira usou no refogado, do salário da cozinheira, do sabão que lavou as panelas,
do…
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- Chega, patrão, chega! Não precisa mais falar em tanto desconto. Mas eu tenho
pra mim que eu não comi esse tantão, não…

Não  adiantou  discutir.  O  desconto  estava  feito.  Pedro  resolveu  que  no  mês
seguinte ia ser diferente. Trabalhou do mesmo jeito, de sol a sol, mas não dormiu no
barracão nem comeu com os outros.  Com o pouquinho de dinheiro  que tinha ganho
comprou na venda sua própria esteira e dormia embaixo de uma árvore. Pescava no
ribeirão, armava arapuca na mata, e no fim do dia quase sempre tinha alguma coisa para
assar numa fogueirinha ao ar livre. Arrumava uma frutinha aqui, outra ali, pegava uma
espiga de milho verde num milharal, uma raiz de mandioca numa roça, umas folhas de
taioba crescendo ao Deus-dará junto do córrego… Quase sempre dava um jeito de não
comer com os outros.  Dessa vez o patrão ia  ver  só.  Não ia  adiantar  vir  com aquela
conversa de fazenda colossal. 

Mas,  na hora do pagamento,  não foi  muito  diferente.  O patrão descontou um
tantinho pelo aluguel do pedacinho de terra onde ele armava a esteira, outro tantinho pelo
uso do rio, e outro tantinho pela espiga de milho, pela raiz de mandioca, pelas folhas de
taioba, por tudo que ele tinha comido. 

- Chega, patrão, chega! Não precisa mais falar em tanto desconto. Mas eu tenho
pra mim que eu não usei esse tantão não… - reclamou Pedro.

- Se é assim, vou-me embora. Não trabalho mais aqui.

O patrão coçou a cabeça, olhou para ele e disse: 

- Só se for no mês que vem. Porque neste mês agora ainda vai ter que trabalhar
para mim, para poder acertar nossas contas.

- Nossas contas? Como assim? - estranhou Pedro.

- É que ainda falta acertar sua conta com o armazém.

- Que armazém? Estranhou Pedro de novo.

- Uai, aquela vendinha na beira da estrada. Você não sabe que é minha?

- E eu lá tenho conta em armazém?

- Como não tem? E a esteira que você comprou?

- Comprei e paguei, com muita honra!

- Pagou a esteira, mas depois comprou também um pedaço de fumo de rolo e
uma cachacinha… ou não lembra que comprou?

- Comprei e também paguei, com muita honra! - exclamou Pedro, furioso.

-  Pagou a primeira… - concordou o patrão. -  Mas depois pediu outra,  e mais
outra, e não tinha mais dinheiro para pagar. Mandou botar na conta. O vendedor anotou
tudo. E agora você tem que pagar. Se eu fosse deixar de graça tudo o que todo mundo
compra na venda desta fazenda colossal…

Pedro protestou: 
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- Eu tenho pra mim que eu não bebi e não fumei esse tantão, não…

Com ar de bonzinho, o fazendeiro completou: 

- Mas pode deixar para pagar uma parte no mês que vem.

Pedro saiu  dali  muito  zangado.  Não lembrava de ter  bebido muitas  doses de
pinga. Mas até podia ser. Bem que a mãe dele dizia que isso de tomar uma cachacinha é
uma desgraceira. 

De qualquer modo, uma coisa ele estava entendendo: aquilo não ia ter fim nunca. 

- Esse fazendeiro é um explorador! Vem com essa conversinha mole de fazenda
colossal, mas está querendo me tratar feito se eu fosse um escravo. Não me paga e não
me deixa ir embora. Ah, mas isso não vai ficar assim. Vou dar um jeito.

No dia seguinte, procurou o patrão e se ofereceu para tomar conta dos porcos da
fazenda. Esses porcos eram o grande orgulho do fazendeiro. Gordos, bonitos, rendiam
um  bom  dinheiro…  Mas  comiam  muito,  fediam  muito  e  bem  que  davam  trabalho.
Qualquer reforço para tomar conta deles era sempre bem-vindo. 

- Tudo bem. Então vá cuidar da lavagem deles.

Era duro. Uma espécie de trabalho de lixeiro. Pedro tinha que ir de casa em casa,
por  toda  a  fazenda,  recolhendo  os  restos  de  comida,  cascas  de  frutas,  alimentos
estragados,  todo tipo de sobra, e  botando tudo nuns latões enormes e pesados,  que
cheiravam mal. Depois carregava baldes d’água do ribeirão, misturava tudo, jogava nos
cochos e abria a porteira do cercado. Os porcos entravam correndo, derrubando uns aos
outros, e se amontoavam para a comilança. No meio de uma sujeira incrível. 

Mas Pedro não desanimou. Fez tudo direitinho,  no capricho.  Quando acabou,
perguntou ao patrão: 

- Agora poso levar os porcos para passear?

- Passear? Nunca ouvi falar em porco passeando. Ficou maluco?

- Com todo o respeito, senhor, eu sempre ouvi dizer que exercício faz bem aos
animais, a carne deles rende mais e fica maciazinha… Dá um preço ótimo na hora de
vender.

Os olhos do fazendeiro brilharam, e ele perguntou, interessado: 

- E como é que você vai levar esses porcos para passear?

- Ah, patrão, numa fazenda colossal como esta, com toda a certeza não vai faltar
um lugar bem especial para seus porquinhos fazerem exercícios. Eu fico tomando conta,
como se fosse um pastor, um vaqueiro…

O patrão deu risada: 

- Um porqueiro, você quer dizer. Mas… pode levar. Só tenha cuidado para eles não se
soltarem, não invadirem as roças, não darem prejuízo.

5
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 2 



- Pode deixar. Já vi um lugar aqui perto que tem uma laminha muito simpática.
Acho que eles vão gostar bastante.

Isso foi o que Pedro disse. O que ele não disse é que passaria a noite carregando
água do córrego para jogar num terreno à beira da estrada, que tinha sido capinado e
estava pronto para ser plantado. A noite inteira, para lá e para cá. Desse jeito, Pedro tinha
preparado um lamaçal colossal. Levou os porcos diretamente para lá, sentou-se em cima
de uma pilha de tábuas que também tinha deixado preparado e esperou. 

Quando apareceu ao longe um caminhão vazio, ele fez sinal. O motorista parou.
Pedro disse que o patrão estava numa emergência,  tivera que fazer  uma viagem de
urgência e o encarregara de vender logo aqueles porcos, bem baratinho, para mandar o
dinheiro para ele. Com uma única condição: os rabinhos tinham que ficar. 

- É para eu poder prestar contas – explicou. - Ele saiu tão depressa que nem teve
tempo de contar. Assim a gente controla exatamente quantos porcos foram vendidos.

O sujeito achou esquisito, mas concordou. Estava com pressa. Queria fechar logo
o negócio, antes que surgisse um concorrente pela estrada. Ou que aquele caipira se
arrependesse de vender uns animais tão bonitos por um preço tão abaixo dos que eles
poderiam ser revendidos no mercado. E como os olhos brilhando, enquanto fazia contas
mentalmente e calculava o lucro que ia ter,  o motorista  do caminhão ajudou Pedro a
cortar o rabo dos animais e a guardar na carroceria todos os porcos, que subiram por uma
rampa improvisada com as tábuas da pilha onde ele estava sentado. 

Num instante, os dois se despediram, e o caminhão sumiu na estrada. Com toda
aquela porcalhada. 

Pedro pôs no bolso o dinheiro da venda e disse para si mesmo: 

- Agora estou descontando os descontos. Se eu fosse deixar de graça tudo o que
tiraram de mim nesta fazenda colossal…

Depois pegou os rabinhos, que tinha deixado separados em cima das tábuas, e
foi espetando todos na lama, a uma boa distância uns dos outros. Todos menos um, que
ficou segurando. 

Feito  isso,  foi  para  a  casa  da  fazenda.  Quando  estava  chegando  lá  perto,
começou a correr e a gritar, como se tivesse vindo esbaforido o tempo todo:

- Socorro! Acudam! Estou precisando de ajuda!

Foi uma correria, todo mundo em volta, e ele fingindo que estava sem fôlego, que
nem conseguia falar. 

- O que foi?

- O que está acontecendo?

E o patrão: 

- Cadê meus porcos?
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Depois de muito ofegar, beber um copo d’água e fazer de conta que estava sem
forças, Pedro finalmente explicou: 

- Levei os bichinhos para passear num lugar onde não tinha nada plantado, e eles
descobriram um bom lamaçal. Um lamaçal colossal. Eles adoraram…

- Sim, e daí? Conte logo! Onde estão meus animais?

- estão lá, fique sossegado…

- Então pra quê esse escândalo?

- Bom, patrão, é que era um lamaçal tão colossal que eles foram se afundando
aos pouquinhos.

- Afundando? Como assim?

-  Afundando,  uai!  Ficando  com  as  pernas  presas  e  indo  para  o  fundo,
devagarzinho. Quando eu vi, tentei segurar o que estava mais perto. Puxei, puxei, mas
não  adiantou  nada.  Olha  dó!  O  rabo  dele  ficou  na  minha  mão,  e  o  coitadinho  foi
sumindo…

E mostrou o rabinho que guardara. 

Foi um espanto! Todo mundo queria ver. O rabo, todo enroladinho, passava de
mão em mão. Pedro continuou: 

- Eu então vi que não dava conta sozinho e vim correndo pedir ajuda.

- Vamos todos para lá! - ordenou o fazendeiro.

- É isso mesmo – concordou Pedro. - Mas não vai perder tempo selando mula,
não. Monte logo no meu cavalo, que é veloz e já está arreado. Assim vai mais ligeiro.

Era  isso  mesmo que Pedro  queria.  Num instante  já  estava longe,  na  direção
oposta à do lamaçal colossal. A cavalo e com dinheiro no bolso. 

E o patrão, se não estiver esperando reforço até hoje, já deve estar com uma boa
coleção de rabinhos de porco na mão. Ou ele estava pensando que ia continuar para
sempre  explorando  todo  mundo,  sem  nunca  lhe  acontecer  nada,  naquela  fazenda
colossal? 
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Fonte:“Pedro  Malasartes  e  o  lamaçal  colossal” é  um  conto  de  origem  popular  que  foi
recontado por Ana Maria Machado no livro “Histórias à Brasileira - Pedro Malasartes e outras”
com ilustrações de Odilon Moraes, publicado pela Companhia das Letrinhas em 2004. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO
3ª ESCALA

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03  

 

DATA DE ENVIO: 08/01/2021

DATA DE ENTREGA: 22/01/2021

Realizar na semana do dia 18 de janeiro 

Professora Joyce 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá turminha do 5º ano! 

Espero que tenham gostado da leitura do conto “Malasartes e a lama
colossal”. A história é longa, mas vocês estão no 5º ano e nesta fase é
interessante ler textos maiores e escrever também.  

A  história  de  Pedro  Malasartes  traz  um  tema  importante  para
discutirmos: que é o trabalho escravo. Vocês sabiam que existe nos
dias de hoje o trabalho escravo? Falaremos a respeito desse assunto
neste roteiro. 

Os roteiros devem ser entregues presencialmente no prédio dos Anos
Inciais  ou  fotografados  e  enviados  para  o  e-mail
joycelaine@ufg.br 

  Abraços, 

  Profe. Joyce 

Pensando o texto “ Pedro Malasartes e a lama colossal”

A  Ana  Maria  Machado  na  apresentação  do  livro  “Histórias  à  brasileira:  Pedro

Malasartes e outras” conta um pouco de si, das sua relação com o mundo das histórias. A

escritora veio de uma família que contava histórias com livro ou sem livro. Sua mãe era

especialista  em contos  de  fadas.  O pai  gostava  de  histórias  clássicas,  lia  mostrando as

figuras nuns livrões que tirava da estante.  Já a sua avó contava as histórias populares de

nossa tradição oral, cheias de almas do outro mundo, heróis bobos ou espertalhões, bichos
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que falavam, gigantes… Entre elas, as que a Ana Maria Machado mais gostava era as de

Pedro Malasartes… Sua avó tinha um repertório de histórias que parecia interminável desse

herói atrapalhado e engraçado. 

Quando ela cresceu foi estudar letras, descobriu que essas histórias, ainda que em

versões  distintas  nos  diferentes  continentes,  muitas  vezes  eram universais,  sempre  com

heróis  desse  tipo,  que  em espanhol  chamam de  “pícaro”  -  alguém que  corre  o  mundo

trocando de  emprego e  de  patrão,  enganando uns  e  outros  para  conseguir  um prato  de

comida ou meios  de  sobreviver  por  algum tempo.  O pícaro é  sempre esperto,  não tem

muitos escrúpulos em mentir ou roubar, mas consegue a simpatia do ouvinte ou do leitor

porque é um excluído ardiloso num mundo de poderosos, alguém que vive procurando se

dar bem às custas dos mais abastados. Pedro Malasartes é um personagem popular em todo

o mundo ibérico e em toda a América Latina. Suas histórias são divertidas, fazem rir, e

zombam dos mandões. 

Mas o conto popular que vocês acabaram de ler traz nas suas entrelinhas um assunto

importante que é o trabalho escravo. Você considera justo a forma como o patrão, o dono da

tal fazenda colossal tratava os seus empregados? É justo ter que pagar com força de trabalho

a comida que se come no local em que se trabalha? 

Pedro é muito esperto e apronta com o patrão quando o engana dizendo que os seus

porcos estavam afundando na lama. O patrão cai na armadilha e Pedro foge com o cavalo e

com o dinheiro da venda dos porcos. 

Muitas pessoas no Brasil  e em outros lugares do mundo são exploradas em seus

locais de trabalho. Muitas ainda trabalham de sol a sol em troca de um prato de comida, sem

receber  salários  dignos,  sem  ter  os  seus  direitos  trabalhistas  como  férias,  descanso

remunerado, horas extras pagas…   

Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho) é considerado escravo todo

o regime de trabalho que tira a liberdade de viver do trabalhador. Isso ainda acontece no

Brasil,  em  maior  parte,  em  espaços  rurais  distantes  de  centros  urbanizados,  longe  de

estradas e meio de transportes para que possam se deslocar e deixar aquela vida. Nesses

lugares  os  os  trabalhadores  geralmente  são  coagidos  e  continuam  trabalhando  sob  a

alegação da existência de dívidas com os fazendeiros.  Dessa forma agia o patrão de Pedro

Malasartes, exigindo que ele pagasse por tudo que  consumia na fazenda, até pela água do
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córrego em que tomava banho, pelo milho que assava, pelo pedaço de terra que dormia ao

relento…dívidas sem fim. Esperamos que o patrão de Pedro tenha aprendido a lição e que

não tenha explorado  mais ninguém naquela sua fazenda colossal. 

Fonte: Para  escrever  este  texto  utilizei  como  base  o  texto  de  apresentação  do  livro  “
Histórias à Brasileira- Pedro Malasartes e outras” de Ana Maria Machado. O livro foi
publicado pela Editora Companhia das letrinhas em 2004. 

O  texto  que  você  lerá  logo  a  seguir  traz  informações  importantes  sobre  o
trabalho escravo no Brasil nos dias de hoje. Diferente de um texto de opinião
em  que  o  autor  tenta  convencer  o  leitor  com  bons  argumentos  sobre  um
determinado ponto de vista. O texto informativo apresenta dados importantes

sobre  um  determinado  assunto  ou  tema.  Você  perceberá  esses
dados ao fazer a leitura.  

Leia  com  atenção,  grifando  com  o  lápis  as  partes  mais
importantes de cada parágrafo. 

Trabalho escravo no Brasil atual

O Brasil foi um dos últimos países a abolir o trabalho escravo de forma oficial, isso só foi

acontecer de fato no final do século XIX. Mas em termos práticos esse problema continua a

existir  nos  dias  de  hoje.  Informações  recentes  estimam  a  ocorrência  de  200  mil

trabalhadores  no  país  vivendo  em  regime  de  escravidão,  segundo  dados  do  Índice  de

Escravidão Global,  elaborado por  Organizações  Não Governamentais  (ONGs)  ligadas  à

Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Primeiramente,  é  importante  entender  o que é  considerado como regime de  escravidão.

Segundo a OIT, é considerado escravo todo o regime de trabalho que prive o trabalhador de

sua liberdade. Isso ocorre no Brasil, em maior parte, em espaços rurais distantes de centros

urbanizados e rotas de transporte para fuga, onde os trabalhadores são geralmente coagidos

a  continuarem no trabalho sob a  alegação da  existência  de  dívidas  com fazendeiros.  É

considerado trabalho escravo quando os funcionários são proibidos de deixar o trabalho

porque são ameaçados por seus patrões. Desse modo por medo dos poderosos patrões os

funcionários permanecem trabalhando. 

3
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 3



Mas o trabalho escravo não é exclusividade do meio rural, das grandes fazendas, do trabalho

agrário. Ele acontece em outros espaços também, nas grandes confecções de roupas, nas

grandes empresas. Em setembro de 2013, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego

(MTE)  denunciou  a  existência  de  trabalhadores  em regime  de  escravidão nas  obras  de

ampliação do Aeroporto de Guarulhos, no estado de São Paulo.

Em termos práticos, é possível afirmar que o trabalho escravo nunca foi abolido totalmente

no  Brasil.  Mas  só  em  1995  que  o  governo  reconheceu  oficialmente  perante  a  OIT  a

existência desse tipo de problema no país. 

No mapa a seguir podemos visualizar as regiões em que ocorreram denúncias de trabalho

escravo no Brasil: 

As manchas mais escuras no mapa indicam um maior número de trabalhadores escravizados

resgatados nas zonas de expansão da fronteira agrícola do país, atingindo, em maior parte,

trechos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essas regiões apresentam condições

geográficas que dificultam a fiscalização, por estarem longe da cidade, por serem lugares de

difícil acesso pela presença de mata fechada. 

O Brasil, segundo um ranking elaborado pela Organização Não Governamental Walk Free

Foundation, ocupa a 94ª posição no mundo entre os países que, proporcionalmente à sua

população,  mais  possuem  trabalhadores  em  regime  de  escravidão.  Apesar  de  as  ações

brasileiras  serem  consideradas  exemplares  internacionalmente,  o  país  ainda  encontra

dificuldades em avançar nessa questão, pois esbarra em vários interesses, principalmente de

latifundiários, os donos de grandes fazendas com grandes plantações de um único produto
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como a soja ou eucalipto que é utilizado para produzir carvão e depois vendido para grandes

empresas. 

Um  exemplo  é  o  caso  da  Proposta  de  Emenda  Constitucional  (PEC  57-A/1999)  que

pretende endurecer as leis sobre o tema, a chamada PEC do Trabalho Escravo. Mas é uma

proposta  que  encontra  dificuldade  em  ser  aprovada  porque  ela  propõe  questões  que

desagradam profundamente  muitas  pessoas,  entre  elas  os  grandes  fazendeiros,  donos de

grandes  terras,  porque  propõe  confiscar  as  propriedades  onde  o  trabalho  escravo  for

flagrado. 

Mesmo com todos os avanços do Brasil no combate ao regime de trabalho escravo, ainda há

muitos  problemas que  precisam ser  diagnosticados e  resolvidos,  pois  estima-se  que  um

grande número de pessoas vivem em condições sub-humanas de trabalho. O escravismo é

considerado internacionalmente uma violação grave aos direitos humanos, porque explora e

priva o ser humano de exercer a sua liberdade de viver

FONTE: este texto foi  adaptado para uso didático deste roteiro de estudo a partir  do texto  “Trabalho
escravo no Brasil  atual” de  Rodolfo  Alves  Pena.  O texto  do  autor  poder  ser  lido  na  íntegra  no site
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/trabalho-escravo-no-brasil-atual.htm  

 
FONTE DA IMAGEM: THÉRY, H. et. al.  Atlas do trabalho escravo no Brasil.  São Paulo: Amigos da
Terra, 2009. p.24. Disponível em: <http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Atlas-do-Trabalho-
Escravo.pdf>

O desafio de hoje é continuar um texto
de opinião a respeito do trabalho escravo
nos  dias  de  hoje.  A  professora  Joyce
iniciou o texto e você dará continuidade
a  ele.  Mas  não  se  preocupe,  explicarei
direitinho  no  roteiro  de  escrita  como

escrever esse texto. 

Lembrete importante

• Para que o seu texto fique interessante é importante que você utilize informações do
conto “Pedro Malasartes e a lama colossal” do texto “ Pensando o texto” e por último
do texto informativo “ Trabalho escravo no Brasil Atual”. Para escrever bem sobre
um assunto é preciso ler sobre esse assunto. 
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Roteiro para escrita do texto 

1. Iniciei  o  texto apresentando a história   “Pedro Malasartes  e a  lama colossal”  no
primeiro parágrafo. Depois o texto seguirá contigo, certo? 

2. No  segundo  parágrafo  você  irá  falar  sobre  trabalho  escravo  nos  dias  de  hoje.
Explique para o leitor o que é o trabalho escravo?No texto informativo “ O trabalho
escravo no Brasil atual” explica bem o que é trabalho escravo e como ele acontece.
Volte a este texto para construir o seu parágrafo. 

3. No terceiro e último parágrafo escreva a sua opinião a respeito desse tema. Comente
que é importante denunciar o trabalho escravo. Tente convencer o leitor com bons
argumentos, por exemplo: que os trabalhadores precisam ter uma vida digna, com
salários dignos… Trabalho escravo é ilegal! 

4. Por último, revise tudo que escrever: veja se as frases estão coerentes, se as palavras
estão corretas,  se o seu texto tem pontuação,  se você utilizou corretamente letras
maiúsculas e tempos verbais adequados (presente, passado e futuro). 

Você sabia que o trabalho escravo ainda existe?

           Conheci na disciplina de Língua Portuguesa um conto de origem popular  “Pedro
Malasartes e a lama colossal” que foi reescrito por Ana Maria Machado. Pedro trabalhava
em uma fazenda e o seu patrão vivia o explorando, descontando de seu salário tudo que ele
utilizava para sobreviver na fazenda: a água que bebia, a comida, a terra que utilizava
para dormir… O patrão sempre alegava dívidas, por causa disso Pedro não poderia ir
embora da fazenda, porque o seu salário não dava para pagar tudo que consumia naquela
fazenda colossal. Pedro é muito esperto e arma um plano para se vingar de seu patrão.
Mas nem todo mundo é como Pedro. 

Você sabia que ainda hoje há muitos trabalhadores que são explorados pelos seus
patrões? _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Para ler e se divertir! 

Outro dia comprei para o meu filho um HQ ( História em Quadrinhos) muito interessante
“Calvin e Haroldo: e foi assim que tudo começou” de Bill Watterson. É um livro com
tirinhas muito divertidas. Calvin é um menino muito levado e apronta bastante junto de seu
amigo Haroldo, um urso de pelúcia que ganha vida na imaginação de Calvin. É apaixonante.
Meu filho João e eu damos boas risadas com as peripécias desses dois. Na próxima página
compartilho com vocês duas das tirinhas que mais gostamos! 

Leia e divirta-se!

Beijos, 

Profe. Joyce 
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Fonte: Tirinhas retiradas do livro “Calvin e Haroldo - e foi assim que tudo começou” de Bill Watterson. O
livro foi traduzido por Luciano Machado e Adriana Shwartz, publicado pela Conrad Editora do Brasil em
2010. 
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