
OS TRÊS MOQUEQUES  
E A VELHA MATINTA 

 
 
 
 

Era uma vez três moqueques... quero dizer, três moleeeques!! 

Três moleques que perambulavam pelo mundo, pois não tinham 

pai, nem mãe. Dois deles eram bem grandinhos, já tinham uns dez 

anos de idade, mas o outro era pequeno, mirradinho e ainda por 

cima mancava de uma perna, só que era muito inteligente e rápido. 

Seu apelido era Caco, mas porque mancava um pouco e por ser 

muito esperto para subir em árvore, seus amigos o chamavam 

Mancaco. 

Para sobreviver, os três faziam pequenos serviços: catavam 

latinhas e materiais para reciclagem, ajudavam senhoras a carregar 

as compras na feira, descarregavam caminhões de lenha para as 

pizzarias. Na hora de dormir, procuravam um viaduto, uma ponte e 

roncavam embaixo, sem choramingar.  

Uma vez, os três garotos estavam caminhando lá pras bandas 

da Rodovia Raposo Tavares, indo pros lados de Cotia. Eles queriam 

sair da cidade grande, pois nela a vida era uma guerra. Pessoas 

peçonhentas, achando que eles fossem trombadinhas, bandidos 

perigosos, não davam atenção pra eles, fugiam deles, chamavam a 

polícia para persegui-los. Indo para o interior, para uma cidade 

pequena, talvez eles conseguissem alguma casa pra morar, algum 

trabalho. 

Caminharam o dia todo até que chegaram numa estradinha 

muito diferente, com árvores velhas, secas e retorcidas. Lugar onde 

o vento uivava e gelava. Sentiram muito medo, mas como estavam 



com muita fome, resolveram continuar avançando. Meia hora 

depois, chegaram num sítio meio estranho, mas até que simpático, 

pois havia vários pés de caqui, goiaba, laranja e muitas outras 

frutas grandes e saborosas. Os três entraram, mas com a fome que 

estavam, os dois nem se lembraram de entrar em silêncio. 

Entraram com tudo e já foram comendo as frutas. De repente, 

ouviram uma voz esguelante, esganiçadérrima: 

 

- Queeem infantiiiiu o ziiiidio da feeeeeequia Matiiiiiinta?! 
Aaaahhhh, doooois moqueeeeques!!! Bem cortiiiiinhos?! 

 

A velha gostava de falar expandindo algumas vogais das 

palavras, bem assim:  moqueeeeques! Enquanto falava, remexia os 

lábios circularmente, até eles rodopiarem a boca toda. 

Nem preciso dizer que os dois meninos piaram e arrepiaram 

até os cabelinhos da nuca. Uma velha daquele tamanho, com 

aquela boooooca  grande e esquisiiiiita! Iam sair correndo, quando 

ouviram a velha sussurrar suçuaranamente:- 

 

- Ô meus moquequiiiinhos, não breciiisam der meeeeto ta 
Matiiiinta! botem comeeeer à fontaaaade! Mas, não cooooomam  
muuuuuuito, bois no zantar fai der moqueee....não.... vraaango 
azaaado! Hoje Matiiiinta fai coziiiiinhar gosdosameeeende! Ri, Ri, 
Ri! 

 
Como eles não comiam vrango...quer dizer...frango assado há 

muito tempo, resolveram parar de correr e voltar.  Só  Mancaco, 

que mancando com sua perninha torta, resolveu vir mais atrás, 

mais ressabiado, mais desconfiado, num esconde-esconde, se 

escondendo atrás dos pés de fruta! Pois, era o único que prestava 

atenção nas palavras e achou esquisito ela falar “moqueeeeeques” 



em vez de moleques. Ele percebeu que ela estava trocando a 

palavra “vraaango” por  “moqueee....”! E, mais ainda....”coziiiinhar 

gostosameeente?!”.  O que que é isso? Chouriço?! 

Ao vê-los voltar, a velha, com um sorriso bem matreiro, já foi 

pedindo pra eles: 

 

- Óoooolhem, estão feeeeento cá tentro do caquiinheeeeiro os 
vraaaangos e as caaaaquiinhas pem, cortiiiinhas?! Endão, endrem 
cááááá e bequem um vraaaango pem cooooorto bara  nosso 
zandaaaaar.   

 

Os dois meninos foram na frente, ventando nas orelhas!  

Mancaco, sabiá ressabiado, escondeu-se atrás de mamoeiro, bem 

ao lado do galinheiro, pois sabia que a velha não o tinha visto. 

 

Quando os dois afoitos entraram no galinheiro para pegar o 

frango, Matinta pulou na porta, trancou o trinco com um treque-

treque bem trocado.  

 

- Ahhhhhh! Hoze nóis dem moqueeeeca te moqueeeeque! 

Atooooro moqueeeeeca te cortiiiinhos! 

 

Rodopiando nos pés, bailarona desengonçada... a velha, 

principiou a cantar esta musiquinha: 

 

Me esberem, me esberem 
Meus suculendos 

                               moquequinhos 
                    só  mais  um  
                                  só mais um 
                                                            docatinho. 
                                Que e vou ali na horta 



                         Pra buscar, 
                                   pra buscar meu 
                                                          demberinho! 
          

    Enquanto a velha caminhava cantando e rodopiando em 

direção a horta, Mancaco saiu de seu esconderijo e... trique 

trique... destravou o trinco bem trancado da porta, soltando seus 

dois amigos. Os três saíram trotando pelo sítio, mas a velha que 

escutou o trique-trique do trinco, estancou a dança e tratou de 

trotar atrás dos três. 

 

- Aaah, meus cortinhos esdão vuzindo! foldem caqui 
moquequinhas! 

 

Os moqueques...quero dizer....os moleques corriam, corriam, 

mas a Matinta corria mais do que eles, pois ela tinha pernas 

pernilongas, cada passo pernalta dela valia por três dos passos dos 

moleques. Mancaco logo matutou isso e disse: 

 

- Não adianta correr, ela vai nos alcançar. Vamos trepar 
naquela árvore grande, que ela vai passar embaixo sem nos ver!  

 

Rapidamente os três treparam no grande tronco e se aninham 

nas folhas altas da árvore, que era um belo jequitibazeiro. 

Matinta chegou bem embaixo do jequibazeiro, farejou, farejou 

e viu a macacada bem na copa.  Desamarrou da cinta o seu saco 

pega-moleque e arredondando a sua boca e a do saco, principiou 

dizendo de solavanco: 

 

    - Zaaaaco, zaaaaco, 
      bega-moqueeeeeque! 



      Hoze nóóóós dem 
      Moqueeeeeca! 
      Encaçaba aqui, moqueeeeque! 
 

Plooooft! Um dos gordinhos se despreendeu do galho e 

catapiiiiimba...dentro do saco Pega-moleeeeque! Rapidamente a 

velha amarrou a boca do saco. Em seguida, tirou outro saco da 

cinta e retomou a esguelante cantilena:  

 

      - Zaaaaco, zaaaaco 
       bega-moqueeeeeque! 
       Hoze nóóóóós tem 
       Moqueeeeeeca! 
       Encaçaba aqui moqueeeeque! 
  
Plooooft!  O outro gordinho se despreendeu do galho também 

e....catapiiiimba...encaçapou dentro saco.  

 

Enquanto ela derrubava os moleques, Mancaco 

matutava: “o que fazer?!”. De repente, começou a cantarolar 

e a dançar em cima do galho feito um tiziu. 

 

       -  Saaaco, papaaaaco 
          Queca meleeeque 
          Cum queca mequeque! 
           

Repetindo várias vezes o seu refrão, chamou a atenção 

da Matinta, que tonta tenta pegar o seu terceiro moqueque. 

Pegou outro saco e foi cantarolar a sua cantilena: 

 

         - Zaaaco, zaaco... 

 



Só que o menino lá de cima, cantilenava junto com ela 

pra desarrumar as suas palavras mágicas. 

 

          - Saaaco papaaaco 
            Queca meeequeque! 
 

Todas as vezes que  Matinta principiava a cantilena, 

Mancaco entrava com a sua trapaça, atrapalhando, troca-

trocadilhando as palavras mágicas da velha. E, ainda, 

insultava, saltitando: 

           

           - Véia não sabe me pegá! 

             Véia não sabe nem falá! 

             Nem sabe e nem sobe, 

             no pé de jequitibá! 

 

A tonta Matinta, sem nada matutar, agarrou no tronco e 

foi trepando que nem macaca atrapalhada. Enquanto isso, 

Mancaco descia por um galho rebaixado e num salto de tiziu 

chegou ao chão. Foi logo pegar o saco da velha e, bem 

embaixo do galho onde estava a velha, abriu bem a boca do 

saco mágico e entoou bem forte: 

  

              - Saaaaco, saaaaco, 

                Papaco sem  piiiiiiinta, 

                Abre sua boooca  

                e pape a Matiiiinta! 

 



Ploftãããão! Catapimbaaaaço! A velha caiu que nem 

bagaço bem no fundaço do saco! Mais que depressa, 

Mancaco fechou o saco, amarrou a boca com trinta e três nós 

cegos, mudos e surdos.  Pegou os outros dois sacos, desatou 

seus nós e soltou seus dois amigos. Olhou sorrindo pra eles 

e disse: 

 

- Seus moqueeeques gulooooosos, o que vamos fazer 

com a velha Matinta? Dou-lhes uma, dou-lhes duas, dou-lhes 

três! Com toda delicadeeeeza e firmeeeeza, vamos jogá-la 

no rio, no meio da correnteeeeza?! 

Depois disso, os três voltaram para a casa da velha 

Matinta. Destrancaram o trinco da porta do porão e 

descobriram que lá dentro estavam trancados mais trinta e 

três moqueéeques, digo, moleeeeques empinhocados.  O que 

é isso, Matrinta?!...quer dizer...Matinta!? Foi bem legal 

também porque eles encontraram mais sacos mágicos. 

A tarde inteira foi de festança bem festiva. Com frangos 

assados, saladas de frutas frescas, biscoitos em oitos, e 

muitos bom bocados, bolos e babas de moça. Os trinta e seis 

moleques ficaram morando no sítio, plantando, cantando, 

saracoteando a vida inteira. Quando estavam com fome, era 

só sacudir o saco e falar o texto mágico: 

Saco, saco...saco da Matinta afogada 

Enche nossa mesa de macarronada! 

 

Ou então 

 



Saco, saco...saco da Matinta vencida 

Enche nossa mesa de comida! 

 

Ou ainda: 

Saco, saco...saco da Matinta morta 

.... 

Cada dia era dia de um moleque achar sua rima e 

encher seu saco de.... 

 

Se vocês passarem na estradinha da Matinta, vão 

observar uma placa clara escrita com letras manuscritas: 

 

SÍTIO MANCACO 

 
       Mas se vocês acham que a história acabou aqui, estão 
muito enganados. Lá dentro do rio, debaixo das correntezas, 
Matinta ainda prepara muitas surpresas. É claro que ainda 
vai aparecer um contador que vai contar o seguinte conto: 
                 
            O RETORNO GLORIOSO DA MATINTA AFOGADA, 
            ACABANDO COM O SOSSEGO DA MOLECADA!  
             
 
   
A – PARTE ORAL I (CONVERSA SOBRE O TEXTO)   
 
COMPREENDENDO MELHOR A CONTAÇÃO 
 

1.Por que os três moleques resolveram sair de São Paulo? 
2.Por que Mancaco não foi preso no galinheiro de Matinta? 
3.O que a Velha Matinta queria fazer com os moleques? 
4.Quem corria mais, os moleques ou a velha Matinta Por quê? 
5.Como a velha derrubou o primeiro moleque do galho do 

Jequitibazeiro? 
 



Parte Oral II  (nível de palavras e expressões do texto) 
 
  COMPREENDENDO ALGUMAS PALAVRAS E OUTRAS COISINHAS 
DO TEXTO 
 

1. O que você entende pela expressão  “perambulavam pelo 
mundo” ? 

2. Como o autor criou o nome do personagem,  “Mancaco”, a 
partir de que palavras? 

3. O que quer dizer  “uma voz esguelante, esganiçadérrima!”. 
Porque você acha que o autor usou essas palavras? 

4. Por que a música cantada pela Matinta foi escrita no meio da 
página e com as palavras meio esparramadas, pra cá e pra lá? 

5. Você sabe o que é uma “cobra peçonhenta”?  É a cobra 
venenosa. Por que, então, o autor do texto usou a expressão 
“Pessoa peçonhenta?”. O que ele quer dizer com isso? Você 
percebe que as palavras possuem sons quase iguais. Quais? 

6. Como a velha falava? Fale outras palavras imitando a velha. 
7. O que quer dizer  “sussurrar suçuaranamente”. Você sabe o 

que é suçuarana?  
8. Quais são os erros de fala da Matinta? 
9. O significa dizer que “Os dois meninos foram na frente, 

ventando nas orelhas!”  Estava ventando nessa hora?! 
10. Bem no momento em que os meninos entram no 

galinheiro, ocorre um trava-língua, qual? 
11. Quando a Matinta está correndo atrás dos Moleques, o 

autor diz que ela tinha “pernas pernilongas” O que isso quer 
dizer, que ela era um pernilongo? 

12.  Notem que no final do texto, três pessoas caem da 
árvore. O autor usou duas palavras engraçadas para indicar a 
queda das crianças e duas para a queda da Matinta, diga quais 
são elas e porque as palavras usadas para o tombo da Matinta 
são diferentes da dos meninos que caíram no saco? 
 

13. Por que depois que Mancaco soltou os moleques, ele 
disse “Seus moqueeeques guloooosos...”? 

14. No final, o narrador da história comete dois erros, quando 
fala dos meninos presos no porão. Quais são esses erros? 
 

15. Por que o sítio recebeu o nome de Sítio Mancaco? 
 
 
 



TRABALHO DE LEITURA 
 
 

1. Marque com um X os serviços que os três moleques faziam: 

 

Davam comida para os passarinhos. 

         (    )  SIM        (     ) NÃO 

 

Limpavam a chaminé das casas. 

         (    )  SIM        (     ) NÃO 

 

Catavam latinhas para reciclagem. 

         (    )  SIM        (     ) NÃO 

 

Ajudavam a carregar as compras das senhoras. 

         (    )  SIM        (     ) NÃO 

 

Ajudavam a carregar árvores para as senhoras. 

         (    )  SIM        (     ) NÃO 

 

Descarregavam caminhões de pizzas. 

         (    )  SIM        (     ) NÃO 

 

Descarregavam caminhões de lenha. 

         (    )  SIM        (     ) NÃO 

 

 

 



2. Vocês notaram que no texto tem muitas palavras terminadas 

em AM? Vejam algumas: 

 

perambulavam, catavam, ajudavam, descarregavam 

 

No terceiro parágrafo tem mais três com essa terminação. 

Transcrevam-nas nos espaços abaixo: 

 

         ________________,  ________________, ______________ 

 

 

 

 

3. No quarto parágrafo, tem mais seis dessas palavras 

terminadas em AM, transcreva todas nos espaços abaixo 

 

       ________________,  ________________, ______________ 

 

 

        ________________,  ________________, ______________ 

 

 

4. Por que os meninos pararam e resolveram voltar quando 

ouviram a velha sussurrar suçuaranamente? 

 

Gostavam da velha Matinta? 

 (   )  SIM        (   ) NÃO 

 



Perceberam que Mancaco não estava com eles? 

   (   )  SIM        (   ) NÃO 

 

Tinham que pagar as frutas que pegaram no sítio? 

   (   )  SIM        (   ) NÃO 

 

Estavam com muita vontade de comer frango? 

    (   )  SIM        (   ) NÃO 

 

 

5. Por que Mancaco não foi trancado no galinheiro? 

      

  Achava esquisito o jeito da velha falar e desconfiava dela 

  (   )  SIM        (   ) NÃO 

       

  Corria mais que a velha? 

(   )  SIM        (   ) NÃO 

 

  Escondeu-se atrás de um pé de limão? 

(   )  SIM        (   ) NÃO 

 

     TRABALHO COM PALAVRAS DO TEXTO 

 

     6. Compare os nomes dos dois personagens principais e veja    

as letras grifadas: 

     

     MANCACO   E     MATINTA   

 



7. Abaixo, escreveremos a família silábica de MANCACO. No 

espaço abaixo, você escreverá a de MATINTA (a família da 

sílaba grifada). 

 

MANCACO   - MAN, MEN,  MIN,   MON,   MUN 

 

MATINTA    - _____,  _______,   ______ ,  ______, ______ 

 

8. Faça o mesmo com  MOLEQUE  e GUERRA 

 

 

                 ________,   ______ 

                _________, _______ 

 

              Só temo duas sílabas na família? Por quê? Onde estão as 

demais sílabas da família? Como seriam escritas? Use a última 

sílaba de MOQUECA e a inicial de GATO que você descobre: 

 

           _______    ,   _______   ,    _______ 

           _______   ,    _______   ,    _______ 

 

Agora coloque todas elas nos espaços abaixo: 

 

CA     QUE     _____       CO    ______ 

GA     GUE     ______     GO   ______ 

 



9. Na cantilena da Matinta,  há uma palavra em que 

aparecem as duas sílabas da família do QUE. Transcreva 

abaixo: 

 

                    _______________________ 

 

10. Abaixo transcrevemos as palavras-valise do texto, 

procurem a palavra escondida. 

 

      MATINTA     MANCACO    MOLEQUES  SOBREVIVER    LIMÃO 

 

     CHORAMINGAR  TROMBADINHAS  RESSABIADO   SUCULENTOS 

 

     RODOPIANDO     JEQUETIBAZEIRO   MACACADA   SOLAVANCO 

 

    RAPIDAMENTE    ATRAPALHANDO   TROCADILHANDO  BISCOITO 

 

 

11. REPAREM NAS SEGUINTES PALAVRAS TIRADAS DO 

TEXTO, O QUE ELAS TEM EM COMUM? 

 

      TRÊS   OUTRO   COMPRAS  PROCURAVAM  PRAS 

 

      PERNA    ESPERTO    SUBIR     ARVORE   DORMIR  SAIR   

 

 

 



12. COLOQUE UM  R   OU  L   NOS ESPAÇOS  ONDE FALTAM 

LETRAS E VEJA COMO A PALAVRA MUDA. 

 

 

       CHEGA__ , LUGA__,  EST__ANHO,   ENT_ARAM,   LEMB_ARAM 

 

    G_ANDE  SAI__ P_ESTAVA    PALAV_AS    F_ANGO     MAT_EIRO 

 

13. PRONUNCIE AS PALAVRAS ABAIXO SEM O R  E VEJA 

COMO FICA, DEPOIS COLOQUE O R  NO LUGAR CERTO: 

 

Quando eles ent_aram  no galinheiro  para pega__ o 
f_ango, Matinta pulou na po_ta, t_ancou o t_inco com um 
t_eque – t_que bem t_ocado. 

 

 

14. Essa brincadeira acima com as palavras trinco lembra 

uma trava-língua muito legal: 

 
       TROQUE O TRINCO E TRAGA O TROCO 
 
       Mas se você esquecesse de colocar os erres para fazer as 
travas, como ficaria o trava-língua (tire os erres e leia). 
 
 
 


