
 

Aula 
24B A turma do Pererê 

O cartunista Ziraldo é o criador das 
histórias em quadrinho da Turma do Pererê. 
Foi uma das primeiras histórias em 
quadrinho do Brasil que, nos anos 60 do 
século XX, chegou a superar em vendas as 
revistas com personagens estrangeiros. 

Veja a apresentação que aparece, 
num dos livros da Turma, descrevendo três 
de seus personagens: 

Saci-pererê é uma das maiores 
figuras da mitologia brasileira. “E o único 
com sobrenome!”, diria alguém. Sua lenda é 
a síntese de histórias inventadas na tradição 

dos três povos que formaram a nacionalidade brasileira: indígena, africano e 
português. Ele nasceu num taquaral, como bem explicou Monteiro Lobato, já com 
uma perna só, a esquerda (pois a direita é invisível). Usa um pito mágico não 
para fumar, mas para realizar pequenos truques. E voa por ai em seu redemoinho 
domesticado, que atende por um assovio. 

Tininim é o menino esperto da fictícia tribo dos parakatokas, e sua aldeia 
fica dentro da Mata do Fundão. Seu nome foi tirado de um indiozinho txucarramã, 
que hoje deve ser um belo cacique. Parceiro inseparável do Saci-Pererê nas 
aventuras mais heroicas, Tininim detesta injustiças e adora a Mata do Fundão. 
Tininim só tem uma mania: de vez em quando, pensa que está doente e que vai 
morrer. Ele gosta de fazer um “drama”. Mas isso passa com a turma dando 
carinho para o coitado. 

Galileu é uma onça, forte e corajoso sempre se arriscando pelos seus 
amigos. Frequentemente está sendo caçado pelo Compadre Tonico e o Seu 
Neném que sempre armam planos contra ele, porém Galileu sempre consegue 
ser mais esperto e derrotá-los, normalmente batendo neles. Ele também parece 
ser mais velho que seus amigos. Nas primeiras histórias ele era quadrúpede e 
amarelo, mas depois de um tempo (para facilitar os desenhos) ele passou a andar 
em dois pés e a ser branco. 

ZIRALDO. O quiproquó. Curitiba: Nova Didática, 2000. P. 4, 5. 

 

01. Qual é o propósito do texto apresentado? 

02. Que importância história possui as informações apresentadas no texto? 

03. Dos três personagens apresentados no texto, quais possuem 
características extraordinárias? Explique sua resposta. 
04. Levando em consideração a descrição das personagens, descreva 
algumas possíveis situações que podem ser temas de suas histórias. 

05. Retire do texto os pronomes possessivos juntamente com o item possuído, 
dizendo a quem se referem, como no exemplo: 

Ex. seus olhos = olhos da namorada 
 

Além de A turma do Pererê, Ziraldo também é criador de outras histórias e 
personagens, como O Menino Maluquinho. Leia a tirinha abaixo: 

 
06. A palavra “Nossa” no primeiro quadrinho trata-se de um pronome 
possessivo? Explique e diga o que esta expressão quer indicar. 

07. Diga quais são os pronomes possessivos presentes nas frases abaixo: 
a) Nossas brincadeiras são as nossas alegrias. 
b) Seus pedidos serão atendidos. 
c) Meus amigos e minhas amigas chegaram. 
d) Esse é o meu lanche. Você não trouxe o seu? 
e) Ele não marcou pontos para a nossa equipe. 

08. Troque as expressões destacadas por outras expressões com pronomes 
possessivos fazendo as alterações necessárias 
a) Não quero mais a opinião de Ana. 
b) Comprei o carro que tu estava vendendo. 
c) Luís vai pintar a casa de Lúcia e a casa de Pedro. 
d) Eu quero que você venha à festa que eu e Ana faremos. 
e) Aquele ladrão levou as coisas que eu e você tínhamos. 
f) Espero que você encontre o celular que perdeu. 

09. A frase abaixo possui ambiguidade de sentido. Explique quais são os dois 
sentidos que ela apresenta e reescreva a frase eliminando a ambiguidade. 
 

“Logo que viu João, Beatriz entregou seu computador para que ele terminasse 
seu relatório. Para a sua sorte, o seu chefe não estava em sua sala. 


