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REPORTAGEM
Gabriel mora na Rua Alfredo Dalmina, 760, no Bairro São Cristóvão, zona Leste de
Cascavel, em um ranchinho com apenas uma peça, além do banheiro. Da rua, ninguém consegue
enxergar o casebre.
Festinha de aniversário, Gabriel nunca teve. Às vezes, aparece um guaraná, quando sobra
algum dinheiro aos pais, que, juntos, ganham pouco mais que um salário mínimo.
Gabriel sempre reparte o pouco que ganha, de refrigerante e os raros doces, inclusive com
meninos que passam pela rua, mesmo sem conhecê-los.
Nunca houve um dia de fartura na casa do menino, e os domingos não são diferentes de
qualquer dia da semana, na limitação da quantidade e qualidade dos alimentos. Este ano, Judite e
o esposo imaginam que poderão ter a mesa um pouco mais recheada, no Natal, porque os dois
estão trabalhando e conseguem renda mínima.
Nas casas vizinhas ao número 760 da Rua Alfredo Dalmina, pouca gente sabe quem é e
onde mora Gabriel. A patroa de Judite, que tem situação econômica muito diferenciada da
empregada, sabe quem é Gabriel, pois tem um filho com o mesmo nome. Sabe também onde o
menino mora, e todo fim de mês vai visitar a família, para levar uma cesta básica.
Refeição à base de carne é coisa muito rara na casa de Gabriel. A mãe prefere não levá-lo

junto, quando vai ao supermercado, porque ele vê muita coisa apetitosa que ela não pode
comprar. Gabriel ainda não toma banho sozinho. Ele é banhado pelos pais ou pela irmã mais
velha. Mas, lavar os pés, já sabe.
Gabriel talvez nunca seja capaz de praticar algum mal contra sua mãe, pai ou irmãos.
Aliás, da mãe ele é grande companheiro, e ela retribui os carinhos que recebe de forma bastante
expansiva, o que até provoca algumas ceninhas de “ciúme” entre os outros dois filhos.
O que mais Judite gostaria de fazer, neste período, é comprar um belo presente para
Gabriel e os irmãos. Judite fica triste sempre que se aproxima o Natal, pois todas as famílias de
posses compram presentes para os filhos, e ela não pode fazer isso. Quando vai com a mãe para o
centro da cidade, o menino pára em todas as vitrines, implorando para que ela compre coisas
expostas. A mãe divide-se entre triste e brava, pela insistência do menino. Neste Natal, ela sonha
em dar-lhe uma bicicleta, mas nem imagina como isso possa se tornar realidade.

Relendo o texto, responda as questões:
1) Qual é o endereço e a cidade onde Gabriel mora?
2) Gabriel é conhecido de todos os vizinhos? Por quê?
3) Como é a casa onde Gabriel mora? Quantas peças ela tem?
4) Qual é a renda da família?
5) O que Gabriel faz com o pouco de refrigerantes e os raros doces que ganha?
6) Como são os alimentos dos finais de semana na família do menino?
7) Os vizinhos de Gabriel têm as mesmas condições que a família dele? Por quê?
8) De acordo com o texto, Gabriel quase nuca se alimenta com carne. Em sua alimentação
sempre há carne? Explique.
9) Segundo o texto, Gabriel nunca teve uma festinha de aniversário. Você já teve uma
festinha? Escreva como foi sua festa.
10) Qual é o valor do salário mínimo hoje?
11) A casa onde Gabriel mora é melhor e mais confortável que a casa onde você mora? Por

que?
12) Por que a casa de Gabriel não é vista da rua?
13) O texto relata que Gabriel talvez nunca seja capaz de praticar algum mal contra sua mãe,
pai ou irmãos. Por que?
14) Distribuir uma cópia do mapa do Paraná para que pintem e façam uma legenda.
15) Cascavel está localizada em que Região do Paraná?
16) Quais são os municípios vizinhos de Cascavel?
17) Em que zona está localizado o bairro onde Gabriel mora?
18) Segundo o texto a quantidade e a qualidade dos alimentos consumidos por Gabriel não
são ideais. Por que isso acontece?
19) Pesquise ou converse com o seu professor, como deve ser uma refeição adequada em
quantidade e qualidade para uma vida saudável.
20) Desenhe e pinte os tipos de moradia que você conhece.
21) Entrevistar uma pessoa antiga da comunidade para ver como eram as casas antigamente.

