
O ENTERRO DE JUCA PREGUI... 
 

Juca Pregui era muito preguiçoso, mas tanto, mas tanto que nem conseguia falar seu 
nome completo. Vivia estendido numa rede armada entre duas árvores, parecia um 
morto. De vez em quando, ele punha a carinha pra fora da rede e dizia bem 
moleirão, que nem criancinha manhosa: 

- Juju quer comidinha gotosinha! 
Sempre havia uma boa pessoa por ali que vinha com um prato e uma colher trazer 
comida na sua boquinha de urutau. Ele engolia devagarzinho umas sessenta e cinco 
colheradas e voltava pra dentro da rede exclamando: 

- Ai que pregui! Juju vai naná um pouquinho! 
As pessoas do arraial, apesar de muito boazinhas, andavam cansadas dessa carinha 
de "pidão"  e exclamavam: 

- Ah, ele já tem mais de trinta anos! 
- É, é um baita dum homão e fica falando e fazendo beicinho que nem criança!? 

Ora essa! 
- É mesmo! Assim não dá, aqui todo mundo trabalha, só ele que fica no bem-

bom! 
O angu da conversa foi engrossando cada vez mais, cada vizinho vinha meter a sua 
colher, até que chegaram  a uma dura solução:   enterrar o Juca Pregui vivo! 
A coisa foi tão animada, que meia hora mais tarde os vizinhos todos seguiam com o 
Juca na rede, caminhando e cantando rezas rumo ao cemitério. E ele, bebezão no 
berço, quieto, só curtindo o balancinho da rede!  
Quando já estavam perto do cemitério, um fazendeiro rico, que vinha de outra 
cidade, estancou seu cavalão de raça e perguntou: 

- Alto lá! Quem morreu? Qual o nome do defunto? Morreu de morte morrida 
ou matada? 

As pessoas se entreolharam em silêncio e nada de alguém responder. Até que o 
Chico Pregui apontou a carinha na rede e disse com sua habitual moleza: 

- Nem morrida, nem matada! O defunto sou eu, uai! 
O fazendeiro, assustado,  chicoteou o cavalo, que deu um salto pra frente e saiu num 
galope rompante. Andou uns quinhentos metros e parou, olhando pra trás, 
apavorado! Mas, quando viu que ninguém tinha se assustado, resolveu voltar.  

- Que brincadeira besta é esta, cambada de songa-monga! 
- Num é brincadeira coisa nenhuma, vamos enterrar o Juca Pregui vivo mesmo, 

ele não quer fazer nada, é manhoso...é preguiçoso demais!  
- É a vida não tá fácil, não! Chega de dar comida pra vagabundo! 
- Vai pro buraco sem choro nem vela! 
- Terra nele!  
- Buraco! Cova! 

 
O fazendeiro olhou aquilo, coçou a cabeça por debaixo do chapéu... não estava 
acreditando! Como podia uma coisa dessas, iriam enterrar o homem vivo, um ser 
humano?!  Resolveu intervir: 

- Gente, isso é desumano! Vocês não podem enterrar um homem vivo! 
- É, mas quem vai tratar dele? Quem vai pôr comida na boquinhona dele? 



 
- Bom, pra garantir a vida dele por uns tempos, ofereço a ele três sacas de 

arroz e duas de feijão. Dá pra ele viver por uns tempos. 
Juca Pregui estava escutando tudo lá de dentro da rede, mas não dava o ar da graça. 
Então, seu Nicolau da venda chegou perto da rede e insistiu: 

- Ô seu preguiçoso, escuta bem! O senhor fazendeiro aqui tá oferecendo três 
sacas de arroz e duas de feijão pra você ir vivendo por uns tempos. Como é, 
você quer ou prefere ser enterrado vivo? 

Juca Pregui fez o seu costumeiro silêncio de morto, mas acabou apontando a 
cabecinha no canto da rede, armou sua carinha de bebê pidão e perguntou: 

- O senhor fazendeiro já vai dar tudo cozidinho, prontinho pra  comer, vai?! 
O fazendeiro fez uma cara feia e disse que não!  Juca Pregui revirou os olhinhos em 
tom de desânimo e disse aos carregadores da rede: 

- Se o arroz e o feijão não vêm tudo cozidinho, prontinho, no pratinho, então 
vocês podem continuar o enterro!  
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Atividades do Projeto Desafio 
 
 
 

QUESTÕES 
JOGO DOS ERROS : Uma das alternativas parece certa, mas não é. Tem vários erros, 
como aquele joguinho dos sete erros. Escolha, então qual é a que tem os erros e qual 
é a correta. 
 
   (a) um preguiçoso iria ser enterrado vivo pelos moradores do arraial, pois estes 
não aguentavam mais vê-lo na rede, só pedindo comida e dormindo. Quando 
estavam perto do cemitério, um fazendeiro ofereceu três sacas de arroz e duas de 
feijão pra ele, mas o preguiçoso não aceitou, pois queria já tudo cozidinho.  Achou 
melhor ser enterrado vivo do que ter que trabalhar um pouquinho pra cozinhar sua 
comida. 
  - CORRETA (   )          INCORRETA  (    ) 
 
 
(   B   ) um preguiçoso, que só vivia dormindo e pedindo comida que nem criancinha, 
resolveu se enterrar vivo. Chamou o povo do arraial para enterrá-lo no cemitério, 
mas um fazendeiro, montado em seu belo cavalo, levou um susto quando escutou o 
defunto falar “O defunto sou eu, uai!”. O fazendeiro fugiu em seu cavalo e o Juca 
Pregui apontou a carinha na rede e disse que se o arroz e o feijão que o povo iria lhe 
dar não viesse tudo prontinho, cozidinho, no pratinho, que eles podiam continuar 
com o enterro. 
 
   -  CORRETA (    )        INCORRETA (     ) 
 



2) Agora, sem nenhuma preguiça, explique como você localizou a alternativa errada 
e a rejeitou. Como se fosse o jogo dos sete erros, encontre os erros que fizeram você 
perceber que a alternativa ____ não estava correta. 
________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Releia o trecho abaixo, prestando atenção no pedaço grifado, em seguida 

assinale a alternativa correta: 
 
A coisa foi tão animada, que meia hora mais tarde ele seguiam com o Juca na rede, 
caminhando e cantando rezas rumo ao cemitério. E ele, bebezão no berço,  quieto, só 
curtindo o balancinho da rede!  
 
 
( ) o narrador afirma que havia um bebê dentro de um berço, que ia curtindo o 
balancinho da rede. 
(  ) O narrador faz uma comparação pra mostrar que o Juca estava bem relaxado na 
rede, não ligando pra nada. 
(   ) o narrador compara o berço com a rede, por que Juca estava na rede e o bebezão  
estava no berço. 
(  ) o narrador explica que o bebezão era filho do Juca, que iria curtindo o balancinho 
da rede junto com ele. 
 


