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Em Noções de coisas, Darcy Ribeiro reuniu uma série de textos e
histórias curiosas sobre diversos assuntos: a humanidade, a cultura,
o Brasil, os números, as gerações, os índios e civilizados, a bicharada,
as pulgas, o fim do mundo, o conselho, os rabos e pelos, entre
outros.
A obra é destinada ao público juvenil, porém, pela forma inteligente,
crítica, bem humorada e às vezes irônica com que o autor se aproxima do leitor,
estabelecendo um diálogo com ele, cativa a todos de qualquer idade.
Já no primeiro texto, “Sabedoria”, pode-se sentir o prazer que será ler e reler as divagações
do autor: Vejo por aí muita criança perguntona e não vejo ninguém com paciência para
explicar as coisas para elas. Dá pena [...] Só peço que não me tratem de tio. Não sou tio de
ninguém, não. Sou é escritor. Vou contar para vocês, tim-tim por tim-tim, tudo o que sei. Não
digo que sei tudo, nem digo que o que sei seja sempre verdade. Quem sou eu?
Temas Principais: Cultura, Civilização, Animais, Natureza, Seres Humanos.
Tema Transversal: Ética.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: aproximar o aluno da leitura do livro
O livro que você vai ler reúne uma série de textos e histórias curiosas sobre diversos
assuntos. Escrito de forma inteligente, crítica e bem humorada, você vai gostar de ler e de
ficar sabendo sobre várias coisas que nem imaginava.
1. Use seus conhecimentos e sua imaginação e cite cinco assuntos que você acha que o
autor tratou.
2. Conheça um trecho do texto Doutores. Leia com a intenção de dar o seu ponto de
vista sobre o segundo parágrafo.
Trate de aprender tudo o que puder. Saber demais na ocupa lugar. Ignorância, sim. A
sabedoria anda solta por aí, para gente aprender o que quiser. (...)
Se o mundo fosse acabar outra vez, num dilúvio, que faria o novo Noé da barca, para salvar a
humanidade? Escolha você entre suas soluções. A primeira seria pegar dez sábios de cada
profissão, formados em universidades e levá-los para uma morraria deserta com seus livros e
instrumentos de trabalho. A segunda seria catar na feira mil feirantes com suas mercadorias
e carregar para o mato. Quem salvaria a humanidade?
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Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do livro
1. Leitura integral do livro com a intenção de conhecer o assunto dos textos e observar
como Darcy Ribeiro escreve.
2. Releia cinco textos da sua escolha, com a intenção de determinar o assunto de cada
um deles.
3. Caracterize o estilo do autor, utilizando apenas adjetivos. Escolha dois trechos para
justificar seu ponto de vista.
4. Escolha um trecho de um dos textos do qual você discorda do autor. Lembre-se de
justificar seu ponto de vista.
5. Escolha um trecho de outro texto que você compartilha da ideia do autor.
6. Escolha dez frases do autor e crie ilustrações para cada uma delas.
7. Selecione, dos textos, dez adjetivos, dez substantivos e dez verbos que você
desconhece o significado ou, mesmo conhecendo, não são usados por você.
8. Destaque duas informações contidas no texto que foram novas para você.
9. Sugira outro título para o livro.
10. Escreva um prefácio para a apresentação da obra.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1.
2.
3.
4.
5.

Pesquise para saber mais sobre a vida e a obra do autor.
Pesquise para conhecer a cidade natal de Darcy Ribeiro.
Pesquise para conhecer outros livros ilustrados por Mauricio Negro.
Pesquise para descobrir quem foi Rui Barbosa.
Pesquise para saber sobre Getúlio Vargas, Castelo Branco, Sarney e Itamar, citados
no texto Dinheiro.
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