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AUTORA
Silvana Salerno é autora de li-

vros infantis e juvenis. Nascida em 
São Paulo, ela tem várias frentes 
de formação acadêmica: graduou-
se em Jornalismo e Letras pela 
USP, especializou-se em Literatura 
e Artes, e ainda cursou História 
da Arte e Mitologia em terras 
estrangeiras. Aliás, viajar é uma 
grande paixão de Silvana, o que 
já lhe rendeu muitas pesquisas e 
histórias. Com mais de vinte títu-
los publicados, a autora soma di-
versos prêmios em seu currículo: 
foi finalista do Prêmio Jabuti, com 
a adaptação do clássico Os mise-
ráveis, e recebeu o Prêmio Figuei-
redo Pimentel da FNLIJ pelo livro 
Viagem pelo Brasil em 52 histórias 
e o selo Altamente Recomendável 
por Qual o seu norte? e Ilusões per-
didas. Além disso, há obras suas 
no Catálogo de Bolonha e nos 
“30 Melhores Livros do Ano” da 
revista Crescer. Atualmente, Silva-
na ministra cursos e oficinas so-
bre escrita criativa e, sempre que 
possível, viaja mundo afora para 
oferecer palestras e participar de 
feiras de livros.

ILUSTRADORA
Bruna Assis Brasil é ilustradora 

de livros infantis. Formada em Jor-
nalismo e em  Design Gráfico, ela 
se dedica à ilustração desde 2009.  
O desejo de se aprofundar na área 
a conduziu a uma pós-graduação 
em Ilustração Criativa na Eina – 
Centre Universitari de Disseny i Art 
de Barcelona. Atualmente, Bruna 
tem mais de 25 livros publicados. 
Em 2013 foi indicada ao Prêmio 
Jabuti e em 2012 integrou os “30 
Melhores Livros do Ano” da revista 
Crescer. Para criar suas ilustrações, 
Bruna costuma mesclar o desenho 
à técnica da colagem, o que lhe 
permite utilizar fotografias, papéis 
estampados e recortes de revista, 
entre outros materiais.

OBRA
Quando olhamos para a atu-

al São Paulo, fica difícil imaginar 
que a maior cidade do Brasil um 
dia já foi uma vila de poucos ha-
bitantes. Por mais incrível que 
pareça, São Paulo era uma mata 
densa, ocupada exclusivamente 
por indígenas nativos. Mas isso 
faz muito tempo...
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Como uma viagem através dos 
séculos, o livro São Paulo: a aldeia 
que virou metrópole, de Silvana 
Salerno, apresenta ao leitor um 
detalhado e interessante relato 
da história da cidade. E, para tan-
to, nada melhor do que uma aula 
de História!

Aula de História?
É isso mesmo! O livro tem 

como pano de fundo as aulas 
que a professora Guará ministra 
à sua turma de estudantes. 
Seja em meio a excursões pela 
cidade ou em sala de aula, ela 
paulatinamente explica aos seus 
alunos – e ao leitor – como a 
cidade foi fundada, lá no século 
XVI, e como evoluiu para a mega-
lópole que conhecemos hoje, no 
século XXI.

Assim, seis séculos de existência 
são resumidos em seis capítulos, 
ou melhor, em seis detalhadas 
e cativantes aulas da professora 
Guará. As missões jesuítas, a cul-
tura indígena, o movimento dos 
bandeirantes, a escravidão, o ci-
clo do café, a industrialização, a 
imigração, a pluralidade cultural, 
todos esses temas são abordados 
na sala de aula ficcional de modo 
a render importantes discussões 
entre a professora e os alunos – 
que seguramente extrapolarão as 
páginas da ficção.

Ao acompanhar as explicações 
de Guará, o jovem leitor cer-
tamente se sentirá instigado a 
aprofundar seus conhecimentos 
acerca da história do Brasil, de 
São Paulo e de sua própria cidade. 

Esse estímulo por si só já compro-
va a pertinência da leitura desta 
obra. Afinal, a compreensão dos 
processos históricos que deter-
minam o desenvolvimento de um 
povo ou de uma nação, como bem 
sabemos, é fundamental para que 
a sua atual realidade seja encara-
da com lucidez.

Para dar conta de tamanha res-
ponsabilidade, o livro lança mão 
de uma linguagem bastante aces-
sível aos alunos do Fundamental 
I, que com certeza se identificarão 
com os personagens dos estudan-
tes. Outro ponto positivo da obra 
diz respeito ao jogo entre texto e 
ilustração. Criadas a partir de co-
lagens em que utiliza desenhos e 
fotografias, as imagens de Bruna 
Assis Brasil frequentemente ten-
cionam a dobra temporal que per-
meia a narrativa, permitindo que 
o leitor visualize de uma só vez o 
“antes” e o “depois” da cidade que 
não para de crescer. 

Para além do intercâmbio direto 
com a disciplina de História, a lei-
tura desta obra também permitirá 
estabelecer relações com as aulas 
de Geografia e Arte, promovendo 
reflexões sobre relações sociais, 
senso de comunidade, integração 
da cidade com a natureza, plane-
jamento civil e cultura popular. 
Assim, como um reflexo da cida-
de, São Paulo: a aldeia que virou 
metrópole se revela um denso e 
plural campo de saberes no qual o 
leitor encontrará ferramentas para 
também se compreender como 
parte fundamental da história.

3



4

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

História
(EF04HI02) Identificar mudanças e 
permanências ao longo do tempo, 
discutindo os sentidos dos grandes 
marcos da história da humanidade 
(nomadismo, desenvolvimento da 
agricultura e do pastoreio, criação  

da indústria etc.).

As ilustrações da capa e da quar-
ta capa apresentam um retrato 
bastante curioso da cidade de São 
Paulo: em meio à paisagem con-
temporânea se inserem alguns 
elementos do passado, como per-
sonagens que levam vestuários de 
época ou uma casa de pau a pique. 
Peça aos alunos que observem 
atentamente esse jogo de imagens, 
buscando diferenciar os elementos 
que pertencem à paisagem urbana 
contemporânea daqueles que, por 
sua vez, remetem ao passado. Ao fi-
nal, questione: que sensações esse 
cruzamento de mundos provoca na 
turma? Como é possível relacioná-
-lo ao título da obra São Paulo: a al-
deia que virou metrópole?

Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

A exemplo da sinopse do livro, lo-
calizada em sua quarta capa, peça 
para os alunos fecharem os olhos 
e de fato imaginarem uma aldeia 
cercada por três grandes rios – o 
“Piratininga, que em tupi quer dizer 
‘peixe seco’; o Anhembi, ou ‘rio dos 
nambus’, uma ave grande; e, por fim, 
o Anhangabaú, ou ‘rio de Anhangá’, 
um espírito apavorante”. Por fim, 
lance o desafio de transpor a ima-
gem descrita para um desenho au-
toral. Os nomes dos rios, bastante 
sugestivos, também podem fazer 
parte do desenho, assim como co-
res e detalhes conforme a inspira-
ção e imaginação de cada aluno. 

Língua Portuguesa
(EF15LP09) Expressar-se em 

situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

Geografia
(EF05GE04) Reconhecer as 

características da cidade e analisar as 
interações entre a cidade e o campo 

e entre cidades na rede urbana.

Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
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artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

O livro tem como tema central 
a cidade de São Paulo. Mas, afinal, 
quais são as referências da turma a 
respeito da maior cidade brasilei-
ra? Onde ela está localizada? Quan-
tos habitantes tem? Para aqueles 
que vivem em São Paulo, será mais 
fácil apontar aspectos específicos 
da cidade, como, por exemplo, al-
gumas características pontuais de 
seus bairros, as suas possibilidades 
de lazer a céu aberto ou até mes-
mo seus equipamentos culturais. 
Para os estudantes de outras ci-
dades do Brasil, valem referências 
mais genéricas, como a presença 
de muitos prédios ou a questão do 
tráfego intenso. Para tornar a ativi-
dade mais completa, peça à turma 
que colete algumas imagens da 
cidade a partir de revistas e jor-
nais. Por fim, os recortes poderão 
ser aplicados em um grande cartaz 
coletivo, em um intercâmbio com 
as aulas de Artes.

Geografia
(EF05GE03) Identificar as formas e 
funções das cidades e analisar as 
mudanças sociais, econômicas e 
ambientais provocadas pelo seu 

crescimento.
(EF05GE08) Analisar transformações 

de paisagens nas cidades, 

comparando sequência de 
fotografias, fotografias aéreas e 
imagens de satélite de épocas 

diferentes.
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História
(EF04HI03) Identificar as 

transformações ocorridas na cidade 
ao longo do tempo e discutir suas 
interferências nos modos de vida 

de seus habitantes, tomando como 
ponto de partida o presente.

Língua Portuguesa
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 

em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social 
do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações 

e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando a 

adequação das hipóteses realizadas.

Detenha-se um momento no títu-
lo São Paulo: a aldeia que virou metró-
pole. Os alunos conseguem imaginar 
como a imensa cidade de hoje pode 
um dia ter sido uma pequena aldeia? 
Como e quando eles imaginam que 
isso tenha ocorrido? Explique-lhes 
que São Paulo foi fundada em 1554 e 
que é uma das cidades mais antigas 

do Brasil. Como eles imaginam que 
era a vida dos habitantes da cidade 
dessa época? Proponha que os alu-
nos pesquisem na internet alguns 
registros fotográficos mais antigos 
da cidade. Quais são as diferenças 
e as semelhanças entre essas foto-
grafias e as recortadas na atividade 
anterior? Conduza esse bate-papo 
de modo a introduzir a turma no 
universo da obra, estimulando a sua 
curiosidade pela leitura. 

Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.

História
(EF04HI02) Identificar mudanças e 
permanências ao longo do tempo, 
discutindo os sentidos dos grandes 
marcos da história da humanidade 
(nomadismo, desenvolvimento da 
agricultura e do pastoreio, criação  

da indústria etc.).
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(EF05HI08) Identificar formas de 
marcação da passagem do tempo 
em distintas sociedades, incluindo 
os povos indígenas originários e os 

povos africanos.

Ao longo de seis capítulos, o livro 
relata alguns episódios fundamen-
tais da história de São Paulo, desde 
a sua fundação (século XVI) até os 
dias de hoje (século XXI). Levando 
isso em conta, peça aos alunos que 
organizem durante a leitura uma 
linha do tempo da cidade. Além 
de operar como uma forma de re-
sumo da obra, a atividade renderá 
um excelente intercâmbio com as 
aulas de História. As linhas do tem-
po podem ser organizadas em seis 
folhas de papel-sulfite, de modo 
que cada folha represente um sé-
culo ou capítulo do livro.

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

Chame a atenção dos alunos 
para as ilustrações do livro. Atra-
vés da colagem de desenhos e 
fotografias, as imagens oferecem 
um vasto repertório visual de São 
Paulo, retratando edifícios, monu-
mentos, espaços públicos e até co-
midas populares da cidade. Peça 
aos alunos que atentem para essas 
imagens, buscando estabelecer 
relações com as aulas da professo-
ra Guará, bem como identificar as 
paisagens retratadas. Sempre que 
necessário, eles podem pesquisar 
na internet imagens dos locais 
citados, confirmando suas hipó-
teses e ampliando seus conheci-
mentos gerais sobre a cidade de 
São Paulo. 

Língua Portuguesa
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 

para esclarecer dúvida sobre a escrita 
de palavras, especialmente no caso 

de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema.
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História
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas contribuições 

para a formação da sociedade 
brasileira.

No capítulo 2, o livro chama a 
atenção do leitor para a maneira 
como, no Brasil, o idioma tupi foi 
amplamente incorporado pela lín-
gua portuguesa. De acordo com as 
explicações da professora Guará, 
palavras de origem indígena es-
tão presentes nos nomes de rios, 
bairros, cidades, alimentos e até 
animais. Com o intuito de valorizar 
esse fenômeno linguístico, peça 
aos alunos que destaquem essas 
palavras do texto, procurando por 
seu significado original. Para tan-
to podem-se utilizar alguns sites 
na internet, como por exemplo  
www.dicionariotupiguarani.com.br. 
A partir desse primeiro estudo, 
será que os alunos conseguem 
pensar em alguma outra palavra 
de origem tupi que não tenha sido 
citada no livro? Qual?

História
(EF04HI08) Identificar as 

transformações ocorridas nos 
meios de comunicação (cultura 
oral, imprensa, rádio, televisão, 

cinema, internet e demais 
tecnologias digitais de informação 

e comunicação) e discutir seus 
significados para os diferentes 

grupos ou estratos sociais.

Geografia
(EF05GE06) Identificar e comparar 

transformações dos meios de 
transporte e de comunicação.

Ao falar sobre a fundação da Bi-
blioteca Pública, posteriormente re-
nomeada como Biblioteca Mário de 
Andrade (p. 25), a professora Guará 
mostra aos alunos alguns exempla-
res digitais dos primeiros jornais 
editados em São Paulo: O Paulista 
e O Farol Paulistano. A exemplo da 
professora, que tal pesquisar al-
guns desses periódicos na internet? 
O site http://www.arquivoestado.
sp.gov.br/memoria_imprensa/edi-
cao_05/secao_ihgsp_capital.php 
apresenta alguns exemplares dos 
jornais citados no livro, bem como 
de alguns outros que surgiram de-
pois. Além disso, é possível também 
aprender um pouco mais sobre o 
contexto histórico que permeava 
o surgimento da imprensa pau-
listana. Mas, afinal, quais eram os 
acontecimentos noticiados na épo-
ca? A aparência dos jornais antigos 
é similar à dos contemporâneos? 
Quais são suas principais diferenças 
e semelhanças? 
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Língua Portuguesa
(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos.

Geografia
(EF05GE06) Identificar e comparar 

transformações dos meios de 
transporte e de comunicação.

Em diversas passagens do livro, 
os alunos fictícios se surpreendem 
pela precariedade dos meios de 
transporte que fizeram parte da 
história de São Paulo. A pé, a cavalo, 
de charrete, de trem: muitas foram 
as maneiras de se locomover an-
tes do surgimento dos carros e dos 
 aviões. Levando isso em conta, peça 
aos alunos que atentem para essas 
passagens, buscando identificar to-
dos os meios de transporte citados, 
bem como os seus séculos de refe-
rência. Em complemento ao exer-
cício, proponha que eles também 
procurem responder à pergunta: 
como esses trajetos são feitos hoje?

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF35LP03) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 
compreensão global.

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

Através da leitura do livro, os 
alunos com certeza ampliaram 
seus conhecimentos a respeito de 
São Paulo e sua história. Levando 
isso em conta, forme uma roda 
com a turma, propondo um bate-
-papo reflexivo de modo a coletar 
os aprendizados adquiridos. Cada 
aluno poderá relatar um episódio 
histórico, uma curiosidade ou in-
formação de ordem cultural que 
tenha se apresentado como uma 
novidade ao seu repertório de co-
nhecimento. A partir desse bate-
-papo, identifique com o coletivo 
que capítulos se mostraram mais 
surpreendentes e por quê.

Arte
(EF15AR01) Identificar e apreciar 
formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético.
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(EF15AR07) Reconhecer algumas 
categorias do sistema das 

artes visuais (museus, galerias, 
instituições, artistas, artesãos, 

curadores etc.).

Em diversas ilustrações do livro, é 
possível reconhecer a presença de 
trabalhos em grafite, seja no Beco 
do Batman ou em outros locais da 
cidade. Quais são as referências dos 
alunos sobre essa forma de expres-
são artística que nasceu nas ruas? 
Alguns artistas brasileiros que tra-
balham com grafite ganharam enor-
me respeito e visibilidade, como Os 
Gêmeos e Kobra. Que tal conhecer 
um pouco mais sobre o seu traba-
lho? As imagens podem ser facil-
mente encontradas na internet ou 
até mesmo nas ruas da capital pau-
lista. Caso os alunos vivam em ou-
tros municípios, lance o desafio de 
identificar manifestações locais de 
grafite: onde elas estão localizadas? 
O que representam? Quem são os 
artistas que assinam as obras? Se 

possível, peça aos alunos que tirem 
fotos dessa obras, compartilhando-
-as com a turma. Por fim, promova 
uma discussão em sala de aula: afi-
nal, lugar de arte é só no museu? Se 
achar válido, a discussão também 
poderá render uma dissertação ar-
gumentativa individual. 

História
(EF05HI07) Identificar os processos 

de produção, hierarquização e 
difusão dos marcos de memória e 

discutir a presença e/ou a ausência 
de diferentes grupos que compõem 

a sociedade na nomeação desses 
marcos de memória.

(EF04HI03) Identificar as 
transformações ocorridas na cidade 

ao longo do tempo e discutir suas 
interferências nos modos de vida 

de seus habitantes, tomando como 
ponto de partida o presente.

Que tal se conectar um pouco 
mais com a história da própria cida-
de através de uma excursão pelos 
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seus pontos históricos e turísticos? 
Caso a escola seja sediada na cidade 
de São Paulo, promova uma excur-
são ao Centro, seguindo os passos 
da professora Guará. Do contrário, 
peça aos alunos que pesquisem 
lugares históricos de sua própria ci-
dade, como primeiras construções, 
monumentos, memoriais, museus e 
praças. Após esse mapeamento lo-
cal, é hora de organizar a excursão. 
Caso os passeios presenciais sejam 
inviáveis, proponha excursões vir-
tuais através de sites de equipa-
mentos culturais e históricos. 

Língua Portuguesa
(EF35LP20) Expor trabalhos ou 

pesquisas escolares, em sala 
de aula, com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, 
diagrama, tabelas etc.), orientando-

se por roteiro escrito, planejando 
o tempo de fala e adequando a 

linguagem à situação comunicativa.

Geografia
(EF04GE10) Comparar tipos 

variados de mapas, identificando 
suas características, elaboradores, 

finalidades, diferenças e 
semelhanças.

Com o intuito de traçar um in-
tercâmbio com as aulas de Geo-
grafia, proponha aos alunos um 
mapeamento da cidade ou, no 
caso de São Paulo, do bairro onde 
vivem. Para tanto, divida a turma 
em grupos de aproximadamente 
quatro integrantes. A primeira ta-
refa será procurar por uma planta 

baixa da região: Qual é o seu for-
mato? Tem áreas verdes ou rios? 
E o que dizer do seu tamanho? 
Quantas pessoas vivem ali? Quais 
são as principais avenidas, praças 
e construções da região? Onde 
elas estão localizadas no mapa? 
Os resultados das pesquisas po-
dem ser apresentados através da 
confecção de mapas em cartolina. 
Para tanto, os alunos podem lan-
çar mão do desenho, da colagem 
de fotografias e também de legen-
das informativas. Caso eles vivam 
em São Paulo, será interessante 
localizar os bairros pesquisados 
no mapa completo da cidade. 

Língua Portuguesa
(EF04LP17) Produzir jornais 
radiofônicos ou televisivos e 

entrevistas veiculadas em rádio, 
TV e na internet, orientando-se por 

roteiro ou texto e demonstrando 
conhecimento dos gêneros jornal 

falado/televisivo e entrevista.

História
(EF04HI09) Identificar as motivações 

dos processos migratórios em 
diferentes tempos e espaços e 

avaliar o papel desempenhado pela 
migração nas regiões de destino.

Geografia
(EF04GE01) Selecionar, em seus 

lugares de vivência e em suas 
histórias familiares e/ou da 

comunidade, elementos de distintas 
culturas (indígenas, afro-brasileiras, 

de outras regiões do país, latino-
americanas, europeias, asiáticas etc.), 
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valorizando o que é próprio em cada 
uma delas e sua contribuição para a 
formação da cultura local, regional e 

brasileira.

Ao longo de sua história, a cidade 
de São Paulo foi ocupada por po-
pulações das mais diversas origens, 
nos mais diversos contextos. Além 
dos povos indígenas originários, a 
cidade recebeu colonizadores por-
tugueses, escravos oriundos do 
continente africano e também imi-
grantes europeus, asiáticos e lati-
no-americanos. Esses movimentos 
migratórios, entretanto, não são ex-
clusividade da capital paulista, mas 
distribuíram-se por todo o Brasil ao 
longo dos séculos. Levando isso em 
conta, peça aos alunos que procu-
rem entrevistar algum membro de 
sua família ou de sua comunidade 
que tenha um histórico de imigra-
ção. Para guiar a entrevista, sugira 
algumas perguntas: O que levou 
você ou seus antepassados a se mu-
darem para o Brasil? Quando isso 
ocorreu? Você mantém tradições tí-
picas de seu país de origem? Quais? 
Além dessas sugestões, oriente os 

alunos a criarem um roteiro de per-
guntas para a entrevista, que pode 
ser feita de maneira presencial ou 
virtual. Se possível, proponha que 
os resultados dessas entrevistas se-
jam apresentados através de vídeos 
ou podcasts. Caso contrário, elas 
poderão ser transcritas para arqui-
vos digitais e compartilhadas com 
a turma.

Geografia
(EF05GE10) Reconhecer e comparar 

atributos da qualidade ambiental 
e algumas formas de poluição dos 

cursos de água e dos oceanos (esgotos, 
efluentes industriais, marés negras etc.).

Língua Portuguesa
(EF05LP24) Planejar e produzir 
texto sobre tema de interesse, 

organizando resultados de pesquisa 
em fontes de informação impressas 

ou digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas, considerando 
a situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

Antes da leitura, os alunos cria-
ram um desenho buscando retratar 
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três importantes rios da cidade de 
São Paulo, atualmente conhecidos 
como Tamanduateí, Tietê e Anhan-
gabaú. O que antes era uma paisa-
gem natural e saudável hoje sofre 
sobretudo com problemas de polui-
ção. Levando isso em conta, divida a 
turma em três grandes grupos, dele-
gando a cada um deles um rio para 
pesquisar. Em que parte da cidade o 
rio está localizado? Onde ficam a sua 
nascente e a sua foz? Em que condi-
ções as suas águas se encontram? 
Quais são as causas da poluição? E 
as consequências? Os resultados da 
pesquisa podem ser apresentados 
através de explanação oral, com 
apresentação de dados científicos 
coletados e imagens ilustrativas. 

Geografia
(EF05GE02) Identificar diferenças 
étnico-raciais e étnico-culturais e 

desigualdades sociais entre grupos 
em diferentes territórios.

Língua Portuguesa
(EF15LP10) Escutar, com 

atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 

necessário.

(EF04LP03) Localizar palavras 
no dicionário para esclarecer 
significados, reconhecendo o 

significado mais plausível para o 
contexto que deu origem à consulta.

Um tema muito importante 
abordado pelo livro no capítulo 
“O café” diz respeito à escravidão 
no Brasil. Por mais que ela tenha 
sido abolida no final do século XIX, 
suas tristes e violentas marcas se 
encontram até hoje presentes em 
nossa sociedade através do racis-
mo estrutural. Como os alunos en-
xergam a questão do racismo em 
seu cotidiano? Eles reconhecem a 
sua presença? Nesse momento, é 
fundamental privilegiar a voz dos 
alunos negros em sala de aula. 
Mas, afinal, como os brancos po-
dem se aliar à luta antirracista? 
Uma ação simples, ao alcance de 
todos, diz respeito à linguagem e 
ao vocabulário. Muitas expressões 
da língua portuguesa carregam 
traços racistas, como “denegrir” e 
“inveja branca”, entre outras. Dis-
cuta o uso dessas expressões com 
seus alunos, buscando encontrar 
alternativas sem conotação racista 
para elas, como, por exemplo, “de-
sonrar” e “inveja boa”.
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