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A viola enluarada de Zequinha Piriri  
e outras histórias inacreditáveis • Rosana Rios

RESUMO

Este livro é uma aventura pelo interior 
do Brasil, com suas fazendas, festas, mezi-
nhas, violeiros, rezas e causos, muitos cau-
sos... As três histórias resgatam o folclo-
re brasileiro, um jeito gostoso de falar, um 
cheiro de bolinho frito, as festas de Reis...

Primeiro causo: Zequinha Piriri nunca 
deu muita sorte na vida. Doente desde pe-
queno, nem os pais acharam que vingasse. 
Mas vingou. Cresceu, ficou órfão, deu piriri 
no seu milharal (daí o apelido), foi trabalhar 
de peão na fazenda do Coronel Oitão, onde 
não ficou por muito tempo: foi gostar lo-
go da Oitolina, a oitava filha do coronel e 
a única ainda solteira. Mas a moça também 
gostou de Zequinha e sempre dava um jeito 
de trocar umas palavras com o moço. Morto 
um tio, o rapaz recebeu de herança uma vio-
la, que soube depois ser encantada. A viola 
trouxe sorte a Zequinha, que virou o maior 
violeiro da região. Até casou com Oitolina! 
E nem mesmo a vingança de Pedro Capanga, 
que queria casar com a moça, foi capaz de 
atrapalhar a vida do casal. O talento estava 
em Zequinha, não na viola enluarada!

Segundo causo: Toniquinho ganhou o 
apelido de Bem-Bom porque era só isso que 
ele queria: sombra e água fresca. Não adian-
tava o pai falar, não adiantava os irmãos, 
plantadores de café e laranja, darem o exem-
plo. O que Toniquinho gostava mesmo era de 

se embalar na rede, contando quantas sacas 
de milho ia vender... Mas adubar a terra que 
é bom, para plantar o milho, nada... Um dia 
Nica, sua noiva, apelou para o padrinho, co-
nhecedor das ervas, e conseguiu uma receita 
para tirar a preguiça do rapaz. Feito o remé-
dio, ela banhou com ele os borzeguins de To-
niquinho. E aconteceu o milagre: o rapaz co-
meçou a trabalhar e logo teve a roça de milho 
mais bonita da região. Até mesmo a futura 
sogra se rendeu à mudança de Toniquinho. 
Após o casamento, Nica contou ao marido 
do feitiço. O rapaz ficou bravo, mas acabou 
perdoando Nica. Só que nunca mais calçou 
os borzeguins encantados. E quem pensa que 
ele voltou para a rede se enganou. Ele garrou 
o costume e passou a gostar de trabalhar!

Terceiro causo: Chico Linhada não sabia 
do que gostava mais: se de pescar ou se de 
mentir. A família já estava preocupada com 
a fama que o rapaz arrumou, de maior men-
tiroso da região. Um dia, Chico foi pescar no 
rio e, para sua surpresa, o bagre que veio em 
seu anzol falava! Chico pescou o bagre que 
serviria de janta para a Mãe-D’água, e por is-
so acabou preso numa gaiola, no fundo do 
rio. Para não virar comida da dona do rio, 
Chico foi desfiando seu rol de causos, e as-
sim ganhou a liberdade. Não, Chico não pa-
rou de mentir, mas pelo menos tirou um mês 
de férias de seus causos!



2		Roteiro	do	Professor

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1.   A vida nas capitais é, normalmente, su-
perestimada, em detrimento da vida no 
interior do país. O aumento da violência, 
a superpopulação e o desemprego, alia-
dos a condições cada vez piores de vida, 
vêm estimulando as pessoas a fazerem o 
caminho inverso, em busca de mais tran-
quilidade.

  O professor poderá dividir a turma em 
dois grupos: um representando os defen-
sores das grandes cidades, com sua vida 
noturna agitada, a ciranda financeira, a 
promessa de chances para todos; e o ou-
tro defendendo as cidades do interior, 
com menos teatros, menos cinemas, mas 
com dias mais tranquilos e saudáveis.

2.   O texto nos apresenta um vocabulário 
rico em regionalismos, em expressões 
curiosas, em reduções linguísticas; na re-
alidade, praticamente uma outra língua!

  Proponha a seus alunos a formação de um 
glossário com termos de outras regiões 
do Brasil. Cada um deve trazer cinco pa-
lavras novas. Vale perguntar para os pais, 
avós, aquele tio do interior de Minas, o 
vizinho baiano... Com esse exercício os 
alunos devem perceber a diversidade lin-
guística existente no país.

3.   Mãe-D’água, Cobra Grande, povo do rio, 
dia de Reis, a Festa do Divino... O folclore 
brasileiro é riquíssimo, nascido a partir das 
lembranças e experiências de índios, ne-
gros e portugueses, mas também de árabes, 
japoneses, italianos, alemães, espanhóis, 
enfim, formado a partir da contribuição de 
todos os povos que migraram para o Brasil.

  Divida a turma em grupos. Cada grupo 
deverá pesquisar a influência e a contri-
buição, para o nosso folclore, de cada um 
dos povos que migraram para o Brasil. 
Exemplos: a Iara, contribuição indígena; 
o samba, herança negra; o pau de fitas, 
de portugueses e espanhóis; a dança do 
pezinho, trazida pelos açorianos, etc.

4.   Os pescadores são famosos por suas his-
tórias mirabolantes...

  Proponha a seus alunos um concurso: 
quem vai escrever a melhor história de 
pescador? Mas há um detalhe – as histó-
rias deverão ser apresentadas em classe 
segundo o modelo de A viola enluarada 
de Zequinha Piriri e outras histórias ina-
creditáveis: ou seja, os apresentadores de 
cada causo improvisarão uma parte, que 
irá encadear a história anterior na sua, 
na qual o narrador é um personagem que 
é convidado a contar mais um causo.


