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OUTRA COMUNICAÇÃO 

 

Lúcia Pimentel Góes 

 

Outro dia Guta foi com a mãe até a favela. 

- Toda essa gente mora nessas casinhas? 

-  Mora. 

-  Mas parece casa de brinquedo, tábua pregada com martelo. Elas têm 

banheiro? 

-  Não. 

-  Têm cano com água? 

-  Não. 

-  Quando chove, chove dentro? 

-  Chove. 

-  Por que elas não moram numa casa de tijolos? 

- Porque não tem dinheiro. 

-  E a gente não pode mudar isso? 

- Pode. Todo mundo querendo a mesma coisa: que todos tenham casa e 

ganhem um bom dinheiro. 

- Sabe mãe, não combina ter criança com roupa bonita e criança com roupa 

rasgada, pai ganhando dinheiro e pai pedindo esmola. 

-  Sabe, mãe, quando eu crescer, vou fazer outra combinação, as coisas não 

serão mais como são. 

 

Atividades 

1. Como são as casas da favela que Guta observou? 

2.  Você considera que esse tipo de moradia oferece condições adequadas para que as 

pessoas morem nelas? 

3. Por que as pessoas do texto não têm condições de morar em casas de tijolos? 

4. Guta disse que não combina pai ganhando dinheiro e pedindo esmola. Você considera 

isso justo? Por quê? 

5.  Encontre figuras de situações das pessoas que mostrem coisas que não 

combinam. 
6. Para a autora parece simples mudar as coisas, parece que basta ter apenas um desejo. 

Você concorda? Por quê? 

7. Encontre figuras de  casas parecidas com aquelas que Guta viu e  outras que sejam 

muito diferentes. 

8. Reescreva o texto, no mesmo estilo, mostrando como seriam as falas de Guta 

com a mãe se ela estivesse visitando um bairro com muitas mansões. 

9. Sugestão – fazer um passeio com as crianças, pela cidade, mostrando as diferentes 

condições sociais de moradia. 

 

 


