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Barbeiro 

Diz que, um belo dia, um índio bem alegre chegou numa barbearia juntamente com um menino, os 

dois para cortar o cabelo.  

O barbeiro, gente mui buena, fez um belo corte no índio, que já aproveitô pra aparar a barba, enfim, deu 

um trato geral. Depois de pronto o índio, chegou a vez do guri. Nisso o índio disse pro barbeiro: 

-- Tchê, enquanto tu cortas as melenas do guri, vou dar um pulo até o bolicho da esquina comprar um 

cigarrito e já tô de volta.  

-- Tá bueno! -- disse o barbeiro.  

Só que o barbeiro terminou de cortar o cabelo do guri e o índio não apareceu.  

-- Senta aí e espera que teu pai já vem te buscar.  

-- Ele não é meu pai! - disse o moleque.  

-- Teu irmão, teu tio, seja lá o que for, senta aí.  

-- Ele não é nada meu! -- falou o guri.  

Aí o barbeiro perguntou intrigado: 

-- Mas quem é o animal então? 

-- Não sei! Ele me pegou ali na esquina e perguntou se eu queria cortar o cabelo de graça!  

 
(Autor desconhecido) 

 

a) Justifique o título dado ao causo acima: 

 

b) Que outro título você daria ao texto?   

 

c) Quantos personagens há na história e como o narrador se refere a elas? Ele as chama pelo nome? O que 

isso revela? 

 

d) Copie do texto expressões comuns e regionais:  

 

e) O que significa a expressão destacada no texto? Você costuma utilizá-la?  
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