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Vamos assistir e aprender mais com a turma do Quintal da cultura em um bate papo: O que é cordel? 

              

              https://www.youtube.com/watch?v=qwoKMflvyi0  

                             O vídeo também será postado no grupo.                                                                           

 

 

  

 

Leia o texto: 

O corvo e a Raposa 

Certa vez, um velho corvo 

Voava sem nenhum pejo 

Para a árvore em que vivia 

Com um pedaço de queijo, 

Porque degustá-lo aos poucos 

Era seu maior desejo. 

 

De repente, sob a árvore, 

Passa a matreira raposa. 

E esta, ao ver o velho corvo 

Que em galho alto repousa, 

Diz, em tom, bem lisonjeiro: 

“Meu amigo, como ousa? ” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qwoKMflvyi0
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“O que quer essa finória? ”. 

Pensa, inocente, o tal corvo. 

Disse ela: “Desse ‘pecado’, 

Amigo, eu não o absorvo. 

A sua beleza é tanta 

Que chega a ser um estorvo. 

Suas pernas e seu porte 

São exemplos para nós. 

Eu só queria saber,  

Antes, durante e após, 

Se, entre os seus dons, também 

Inclui-se uma vela voz”. 

 

“Claro que sim, minha filha! ” 

-Diz o corvo fanfarrão. 

E, bancando o Pavarotti, 

Abre o bico, sem noção, 

E tarde demais percebe 

Que o seu queijo foi ao chão. 

 

A raposa abocanhou  

O queijo, logrando a ave. 

Depois disse:  “Amigo corvo, 

Vai um conselho suave: 

Tem voz, porém não tem cérebro. 

Eis um problema bem grave! ” 

Marco Haurélio 

Biografia do autor: escritor, professor e pesquisador da literatura de cordel e do folclore brasileiro. 
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Responda:  

a) Estrofes são os conjuntos de verso (linhas) de um poema e verso é cada linha que compõe a 

estrofe. Quantas estrofes têm no cordel? E quantos versos têm em cada estrofe? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Dê três características para estes personagens: 

 

c) Explique por que a Raposa disse que o Corvo não tem cérebro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

  

 


