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Apresentação
O livro narra as memórias de Pepeu, nas quais revelam como ele passou sua infância morando em favela, 
na cidade do Rio de Janeiro. Durante a narrativa ele descreve o Morro do Dendê: suas ruas, comércio e o 
comportamento das pessoas de seu convívio social, assim, levando ao leitor tudo o que, de fato, em uma 
comunidade acontece.

Justificativa
A obra retrata um novo olhar para certos aspectos de moradia, de localidade e de classe social. Mostra o 
trabalho, a luta do dia a dia, realizações, e, também, a exclusão/marginalidade que sofre o povo que mora 
e vive na favela O livro redesenha, por meio da história, novas imagens e mudanças de conceitos, de certo 
modo, até, então, já consolidados pela sociedade.

Projeto pedagógico 
Como respeitar o espaço urbano do outro e reconhecer as comunidades como meio de sobrevivência exclusivo 
e necessariamente escolhidas por muitos brasileiros.

Temas secundários
Relacionamento, espaço, cultura, grupo, padrões de comportamento, cidadania.

Temas transversais
Ética, Educação, Trabalho, Saúde, Meio Ambiente.

Indicação
Para alunos  a partir  do  5º ano. 
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*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP. 
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Interdisciplinaridade
Arte, Literatura, Língua Portuguesa, História, Ciências Sociais, Geografia.

Objetivos
1. Desenvolver no aluno as habilidades da leitura, da escrita e atribuições de sentidos, bem como, o 
conhecimento sobre favela. Ajudar o aluno a observar a sociedade com todos os seus vieses, destacando a 
dos anos da segunda metade do século XIX e suas mudanças até os dias de hoje.  

2. Fazer da leitura o princípio articulador nas atividades propostas, no intuito do aluno tornar-se ciente 
sobre diversidade, sobre pessoas, sobre a vida com suas necessidades e sua habitação.

3. Envolver os estudantes às questões de conscientização associadas aos processos de convívio e inclusão social.

Antes da leitura
Para ficar mais sabido, vamos à pesquisa

O professor poderá trabalhar o assunto temático em conjunto com outras leituras. 
Propiciar atividades conjugadas entre as disciplinas de outras áreas, tendo como destaque as de Geografia e 
de Ciências Sociais. Destaque alguns pontos para serem pesquisados:
Depois da segunda metade do século XIX, o que mudou no Brasil? 
O que você sabe ou sabia sobre favelas e seus moradores? 
Como era, então, a ocupação urbana, o ambiente rural; a industrialização, o crescimento econômico do Brasil 
quando surgiram as primeiras favelas?
Ofereça suporte para mostrar outro perfil alusivo ao meio de convívio entre pessoas de favelas, do seguinte modo:
Selecionar e apresentar aos seus alunos filmes de documentários ou textos de onde possa apontar a realidade 
da situação de famílias que moram em morros, em baixo de viadutos ou à beira de córregos, ribeirinhos, 
enfim. Fale como é naquele contexto, de modo geral, o saneamento básico, o acesso à escola, postos de 
saúde, meios de transporte, enfim.
Lance perguntas, como: quais as consequências de viver em tais locais? Há riscos de perigos? Quais? Em sua 
opinião, por que nas grandes cidades isso acontece?
Mas, também, apresente algum documentário no qual possa mostrar possíveis soluções. Perguntas:
Como as políticas públicas poderiam agir para possibilitar moradia dignas à população?

Posto isso, promover reflexões sobre responsabilidades, atitudes do indivíduo ao que se refere ao respeito ao 
meio ambiente, às leis, aos deveres como cidadão e sua relação no conjunto comportamental humano de 
outros, no campo social. 
A partir daí, solicitar registros das informações, que podem ser apresentadas por meio de desenhos, quadros, 
textos e maquetes. 

Propiciar ambiente, inclusive, se possível, em conjunto com professores de Ciência, Geografia e alunos de 
outras salas para um “bate papo” sobre o resultado de toda pesquisa e discussão até ali feitas sobre o assunto. 
Criar, portanto, situações para o aluno refletir, questionar, debater sobre o tema do livro. Falar um pouco de 
sociedade, políticas públicas, desigualdade, diversidade, contexto familiar e costumes.
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Apresente o livro.

1. Aponte o nome da editora, a data da publicação, o nome da autora e da autora das ilustrações. 
Antecipe o interesse dos alunos em ler e compreender o assunto do livro. 

2. Provoque pergunta: O que o título do livro sugere? 

3. Relacionar o livro com os assuntos do cotidiano, aqueles já vistos e debatidos antes da leitura, os que 
possam se interligar com a história. 

Lendo as ilustrações
Sugerimos explorar as figuras observando com os alunos: linha, cor, formas e os aspectos ilustrativos. 

1. Qual a cor e quais as figuras mais predominantes no livro da história?

2. Ajude os alunos a observarem a capa e a descreverem (na linguagem oral) o que compõem as figuras: 
o que aparece nas ilustrações? Elas apontam relação com o título?

3. Analisar, observando como foi construído o posicionamento da imagem. 

4. Durante o mapeamento das demais figuras desenhadas, faça pergunta: qual o intuito da ilustradora 
Simone Matias em realizá-la, ou, que interpretação de sentido para este ou aquele outro desenho? 

Agora vamos para a história

1. Sugerimos desenvolver uma leitura compartilhada entre alunos; aplicar a dinâmica do professor 
mediador: ora aluno, ora professor.

2. Aprofunde na compreensão do texto, esclarecendo, mas também provocando os alunos com 
perguntas, levando-os a pensar nas respostas durante a busca de significados. 

Manifestando sobre o livro
Organizar os alunos em grupo. 
Oral: Estimule-os a expressar, trocar ideias; fazer suas interpretações; descobrir os significados de frases e 
palavras. Pergunte:

1. Qual a sua opinião sobre o livro? 

2. Qual o assunto principal abordado? 

3. O assunto da história faz relação com algum fato real do nosso dia a dia? Não? Sim? Qual?

4. Houve algum trecho que você não entendeu? Não? Sim? Qual?

5. Quem você considera como o personagem central?

6. Quais são os outros personagens? 

Atividade

Só para começar

1. Observe a página 3 e responda:

a. Para quem a autora dedica sua obra? _____________________________________________________

Especial Formação de Professor
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b. Nickolas habita a casa de quem? _________________________________________________________

c. E quem compartilhou esta história? _______________________________________________________

Agora é com você

Releia com atenção o texto da página 8 e tente explicar com suas palavras:

1. O que é favela? _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Quando no Brasil veio o emprego da palavra favela, e, por quê? _________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. O que aconteceu com os soldados após o término dos trabalhos em Canudos? _____________________
__________________________________________________________________________________________

4. Quando por ocasião solicitada a permissão ao Ministério de Guerra, ela foi concedida? ______________
__________________________________________________________________________________________

5. Como os moradores passaram a chamar o morro da Providência? ________________________________
__________________________________________________________________________________________

1.  Complete os textos, com base na página 4:

a. E o Rio de ___________________ e gente ___________________ pelas ladeiras, ___________________ 
o _________________  esquina mais de um __________________ Quero ver então a _________________, 
__________________, __________________... E lá se vai __________________ (Clube da Esquina II, 
Milton Nascimento/ _____________________________________/_______________________________).

b.  O rio que fazia _____________________________________________ nossa casa era a imagem de __
___________________________________________(...) Passou um homem e disse: __________________
___________________________... se chama anseada. Não era mais ______________________________
_______________ que fazia a volta atrás da casa. Era _________________________________________. 
Acho que o nome  _____________________________________________. (Manoel de Barros)

2. Ligue os versos das colunas para compor de acordo com a estrofe referente ao texto da página 5, composto 
por Arlindo Cruz:

Uma curiosidade
De acordo com a autora Dílvia, a favela, como moradia, se assemelha à planta. Você 
também pensa o mesmo? ______________________________________________________ 

Explique _____________________________________________________________________

Meu nome é favela

Becos e vielas

De humildade verdadeira

eu encanto e canto uma história feliz

gente simples de primeira

é do povo do gueto a minha raiz
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Compreensão de leitura/Interpretação de texto.

1. De acordo com o texto da página 7, como Pepeu e seus amigos passavam os dias? _________________
__________________________________________________________________________________________

2. Quais são os nomes citados por Pepeu? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Pepeu e seus amigos brincavam correndo pelas ruas estreitas da favela. Para onde essas ruas os 

levavam? _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Cada qual seguiu seu próprio destino. Mas, o que cada um levaram no coração? ___________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

Fatos, lembranças, imaginação

Observe este trecho da história e atenção ao que está grifado:

Meu nome é Pepeu. Calma, este não é bem o meu nome, mas de tanto me chamarem assim virei Pepeu, 

depois só Peu, e o nome, o nome mesmo virou sinônimo de encrenca. Quando pronunciado por minha mãe, 

então, sabia que vinha bronca. (...) 

A. Escolha uma alternativa, a que achar mais coerente:

1. Se Pepeu não é bem o seu nome, que nome verdadeiro dele seria?
a. Pedro
b. Paulo
c. Plácido

2. Então, de qual nome, possivelmente, a mãe o chamava para lhe dar bronca?
a. Peu
b. Pepeu
c. Pelo nome verdadeiro.

3. Em sua opinião, Pepeu levava bronca da mãe (talvez) porque:
a. Ficava brincando com os amigos, e, se esquecia do horário de voltar pra casa
b. Deixava de fazer lição ou de cumprir horário de ir para a escola

c. Deixava roupa, tênis ou brinquedo e material de escola de qualquer jeito dentro de casa.

B. A Rua, página 13

1. Como Pepeu retrata a rua São Sebastião? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Como você interpreta as afirmações de Pepeu no terceiro parágrafo? _____________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

Especial Formação de Professor
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C. Repare estas colocações do narrador:
1. “Quando eu era criança, não fazia tanta diferença ter nascido na favela. A vida era dura sim, mas a gente 
não sabia que podia ser diferente. Esse é o lado bom de ser criança. Perguntas:

a. De qual ou quais diferenças estão ali sendo abordadas pelo narrador? _________________________
_______________________________________________________________________________________

b. Em sua opinião, será que o narrador, por morar em uma favela, se referiu a algum tipo de rejeição, 
preconceito, exclusão social sofrida por ele? Explique: _________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.“Empinar pipa na laje, jogar bola, brincar de pique-esconde, pique-bandeira e outras brincadeiras faziam 
parte do nosso dia. A outra parte era como a vida de qualquer menino, fosse ele da favela ou não.”
Pois, bem: Que parte é essa? Para responder, escolha uma alternativa que julgar correta:

(     ) Sonhos acalentados no coração de todo menino e menina
(     ) Sonhar em poder, algum dia, sair da favela
(     ) Crescer, arrumar um trabalho e ser feliz.

3. Como era a casa do Pepeu. Era grande? Pequena? Como? _______________________________________

4. Em sua opinião, por que casa de favela está sempre em construção? _______________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

5. Que sensação Pepeu sentia sobre a sua casa? ___________________________________________________

6. Uma casa que dá sensação de constantemente estar amanhecendo é pintada de qual cor? _____________

7. Por falar nisso, de que cor é sua casa? ________________________________________________________

Pensando nisso, comente com o colega
Como você vê o seu mundo, aquele do lado de dentro do lugar onde moras. 

É cinza ou ele exibe cores e vida...

Agora é com você
É de seu costume sair um pouco para brincar? Das brincadeiras descritas por Pepeu, qual 
delas faz parte do seu dia, e, de qual você mais gosta de brincar com seus amigos?

Em grupo de 4 alunos 
Converse com os colegas sobre a seguinte colocação narrativa:

“Nós não sabíamos que de fora a favela era tão temida, e se ela era, logo, tudo o que 
estava dentro dela também despertava medo, inclusive a gente. Estranho... Éramos só 
meninos, iguais, apenas crescendo, como os outros meninos do mundo.”
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D. Com base nos textos da página 23:

1. Quais os problemas da sociedade, que Pepeu se refere? ________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. As pessoas podem ser felizes, mesmo não tendo dinheiro? ______________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Lá na favela, as crianças são poupadas de ver coisas tristes? Sim? Não? ___________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Que crianças são estas, da pista, as quais Pepeu se refere? ______________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Quais os medos das crianças da pista? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6. Em sua opinião, quais medos, então, seriam das coisas próprias da favela? ________________________
__________________________________________________________________________________________

7. O que precisa ser um menino de favela? _____________________________________________________

Poetizar
Brincando com os versos

Para refletir
Por que a favela é temida? Será que é por causa do aspecto de pobreza? 
Que tipo de medo a favela desperta? É medo das pessoas, medo dos que lá moram?
O que você pensa sobre essa questão? Em sua opinião, é natural alguém que não mora na 
favela sentir tal medo?
O que pode ter causado essa propagação de medo, dessa imagem muitas vezes distorcidas, 
em relação à favela? 

Comente também
“Tememos o que não conhecemos.”
“Que bom seria se as pessoas pudessem conhecer algumas coisas no seu avesso, veriam 
como a vida na favela, apesar das suas dificuldades, é bela.

Perguntas
O que pode haver no dia a dia de mais perigoso para despertar medo nas pessoas?
E, como fazer para superar o medo?

Favela, menina magrela
Viva... tagarela.
Favela... Do mundo a janela.

Pintura em tela.
Favela... Saudade dela.
Favela... Fale bela.

Que foi... Que era.
Favela... Vela... Ela.
Favela.
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1. Observe o poema que você leu e responda:

a. De que assunto o poema se refere? ________________________________________________

b. Quais as rimas que ele apresenta? _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Copie um trecho do poema em que o ritmo e a rima enaltecem a vida.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Vocabulário
Procure o significado das palavras abaixo. Mas, antes de procurar no dicionário, verifique antes 
que sentido tal palavra é atribuída no texto. 

Periferia ______________________________  Penumbra _____________________________
Enseada ______________________________  Gueto _________________________________
Vielas ________________________________  Serventia ______________________________
Reduto ______________________________  Escarcéu _______________________________
Espevitado ___________________________  Safanões ______________________________

1. Por falar nisso, o que significa dizer:

a. “Mulheres vestidas em suas roupas de domingo, (...)”
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b. “Era um chega-pra-lá na cara fechada da vida.”
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Desafio
Produção de texto
O autor escolheu apenas algumas coisas para compor o poema: favela, menina, saudade, 
tela, janela...

Agora é sua vez!
Arrume as palavras: casas, ruas, beco, mundo, morro; Pepeu, Clebinho, Tiquinho e Sinho, 
de modo que se torne um poema com ritmo especial.
Ou, se preferir, crie uma história abordando o tema favela.
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Exercitando a gramática
Revendo os conceitos 
A sílaba mais forte de uma palavra é chamada de sílaba tônica. Quando as palavras têm uma sílaba é chamada 
de monossílaba, duas sílabas são chamadas dissílaba, três sílabas trissílabas e quando têm quatro ou mais, são 
chamadas de polissílabas.

“Mulheres vestidas em suas roupas de domingo, perfumadas e coloridas, conversavam alegremente, enquanto 
nós, suas crianças, brincávamos, dividindo a rua com cães e os gatos da vizinhança. O riso e a bagunça 
despreocupada ignoravam a correria de todo dia, aquela que ainda na penumbra, fazia brotar gente dos 
becos, em direção à escadaria, rumo ás lotações. Era um chega-pra-lá na cara fechada da vida.”

1. Qual a sílaba mais forte nas palavras:
Mulheres _______________ Perfumadas _______________  gatos _______________

2. A sílaba grifada é a mais forte da palavra vizinhança.
Como você classifica essa sílaba? ____________________________________________________

3. Separe em sílabas as palavras 
brincávamos _________________    Ignoravam _________________    riso _________________

4. Retire do texto as palavras:

a. Monossílabas _____________________________________________________

b. Dissílabas _________________________________________________________

c. Trissílabas ________________________________________________________

d. Polissílabas _______________________________________________________

Encontro vocálico é o encontro de duas vogais ou de uma vogal e uma ou duas semivogais na mesma palavra. 
Semivogal é o nome que se dá às vogais i - u, quando pronunciadas fracamente ao lado de uma vogal, 
formando uma só sílaba, como por exemplo a palavra teu. Há três tipos de encontros vocálicos: ditongo (vogal 
+ uma semivogal),  tritongo (semivogal + vogal e outra semivogal), hiato (encontro de duas vogais em sílabas 
diferentes).

1. Destaque as semivogais das palavras abaixo:

Matias ___________   Periferias ___________   Primeira ___________   verdadeira ___________

2. Destaque os ditongos:
Coração ___________   estreitas ___________   mãe ___________   Rio ___________

3. Circule os tritongos nestas palavras: Iguais   –   quais   –   enxerguei

4. Sublinhe os hiatos: rua   –   ruim   –   criança   –   luar

Conclusão das atividades 
Organizar a sala em dois grupos de alunos, solicitar:
Finalize as atividades de maneira descontraída, e em sala de aula, fazer uma roda onde possam fazer um 
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do 
trabalho pedagógico com a obra Favela da PAULUS Editora, e que não pretendem ser determinantes no 
trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades 
específicas de sua turma. 

mapeamento e destacar os pontos mais relevantes do que foi analisado e discutido sobre o livro. Permita que 
cada um possa declamar ou ler a produção do seu texto ou seu poema.
Pergunte: em que parte do livro você se sentiu familiarizado?

Uma coisa leva outra
Que tal levar, ensinar, ensaiar os alunos para depois de tudo apresentar esta canção do Gilberto Gil, aos outros 
alunos e professores da escola:

AIaiá, kiriê
Kiriê, iaiá

A refavela
 Revela aquela
Que desce o morro e vem transar
O ambiente
Efervescente
De uma cidade a cintilar

A refavela
Revela o salto
Que o preto pobre tenta dar
Quando se arranca
Do seu barraco
Prum bloco do BNH

A refavela, a refavela, ó
Como é tão bela,
como é tão bela, ó

A refavela
Revela a escola
De samba paradoxal

Brasileirinho
Pelo sotaque
Mas de língua internacional

A refavela
Revela o passo
Com que caminha a geração
Do black jovem
Do black-Rio
Da nova dança no salão

Iaiá, kiriê
Kiriê, iaiá

A refavela
Revela o choque
Entre a favela-inferno e o céu
Baby-blue-rock
Sobre a cabeça
De um povo-chocolate-e-mel

A refavela
Revela o sonho
De minha alma, meu coração

De minha gente
Minha semente
Preta Maria, Zé, João

A refavela, a refavela, ó
Como é tão bela, como é tão 
bela, ó

A refavela
Alegoria
Elegia, alegria e dor
Rico brinquedo
De samba-enredo
Sobre medo, segredo e amor

A refavela
Batuque puro
De samba duro de marfim
Marfim da costa
De uma Nigéria
Miséria, roupa de cetim

Iaiá, kiriê
Kiriê, iáiá.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo, nos 
debates e criatividade.
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