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Orientações:
O TEXTO DEVE SER COLADO NO CADERNO.
AS COISAS QUE A GENTE FALA
(RUTH ROCHA)
As coisas que a gente fala, saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre
pra frente. Entrando pelos ouvidos de quem estiver presente.
Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então as palavras
entram e saem pelo outro lado, sem fazer complicação.
Mas, às vezes, as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e mais voltas,
fazendo reviravoltas e vão dando piruetas.
Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas. Engraçadas, diferentes, com palavras
penduradas.
Mas, depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam muito. Algumas
enfeitam pouco. Algumas enfeitam tanto, que as palavras – que engraçado! – nem parecem as
palavras que entram pelo outro lado!
Por isso, quando falamos, temos que tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão
voando, voando, e ficam por todo lado. E até mesmo modificam o que era o nosso recado.
E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, sempre fica uma palavra,
voando como folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas,
penduradas nos beirais.
Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias; sejam mentiras ou verdades, ou verdades
meias; são sempre muito importantes as coisas que a gente fala.
Aliás, também têm força as coisas que a gente cala.
Às vezes, importam mais do que as coisas que a gente faz.

ALUNO(A): _______________________________________________________ 6º ANO ___
1. Procure no dicionário o significado das palavras abaixo:
modificado: _______________________________________________________________________
complicação: _____________________________________________________________________
reviravolta: _______________________________________________________________________
beirais: __________________________________________________________________________
distraída: _________________________________________________________________________
2. Por que devemos tomar cuidado com as coisas que a gente fala?
________________________________________________________________________________
3. Depois que as palavras se espalham, o que acontece?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

4. Explique o que a autora quis dizer com: “Também tem força as coisas que a gente cala.”
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

5. O que você acha sobre a importância das coisas que a gente fala?
________________________________________________________________________________
6. Como você explicaria esta colocação: “... ou seja verdades meias.”?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

7. Estudando os sinônimos: escreva palavras que tenham o mesmo significado daquelas que
estão sublinhadas:
a) Quando a pessoa que fala é pessoa distraída.
_________________________________________________________________________
b) E até mesmo modificam o que era nosso recado.
________________________________________________________________________
8. Crie 2 frases com:
- palavras bonitas:
______________________________________________________________________________
- coisas que a gente fala:
______________________________________________________________________________
- palavras engraçadas, diferentes:
______________________________________________________________________________
- coisas importantes:
______________________________________________________________________________
- letras repetidas:
_____________________________________________________________________________
9. Coloque as palavras em ordem alfabética:
a- gente, coisas, fala, saem, boca, pessoa:____________________________________________
b-palavras, só, bonitas, diferentes, lado, vão:__________________________________________
c-fazer, ficar, frente, foi, fria, força:__________________________________________________
d- coisas, cala, caindo, complicação, com:____________________________________________

