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3. Nas fábulas tradicionais, o pavão também aparece como símbolo da vaidade. Leia 
para eles a fábula “O pavão e Juno”, de Esopo, que mostra que o pavão não estava 
satisfeito com a sua beleza; leia também aquela que mostra que o pavão, mesmo 
tendo uma cauda tão linda, tem defeitos, como os pés. Por isso se diz, quando alguém 
não enxerga seus defeitos, que ele tem “pés de pavão” (uma versão dessa fábula você 
encontra no livro Fábulas de Dona Benta, de Monteiro Lobato).

Proponha a leitura de outras fábulas, em que os protagonistas sejam animais 
domésticos, como as da série Brinque-Book conta fábulas. Essa atividade pode servir 
de incentivo para que eles queiram também contar e ilustrar uma história sobre seus 
bichos de estimação.

4. Relembre que as crianças, assustadas com um homem que não conheciam, 
não abriram a porta e chamaram a polícia. Converse com os alunos sobre que 
comportamento teriam diante dessa situação. Também é um bom momento para 
conversar sobre um assunto muito em pauta hoje em dia: a segurança. Você pode 
organizar um pequeno debate, discutindo o problema e fazendo um levantamento de 
que recomendações eles seguem ou poderiam seguir quando se vêem em momentos 
de insegurança como esse.

Outras Leituras   
Do mesmo autor: 

A Ilha do Mistério. São Paulo, Editora Brinque-Book 
O Mistério do Peixe Vermelho. São Paulo, Editora Brinque-Book
A Galinha que Sabia Nadar. São Paulo, Editora Brinque-Book 

Sobre o mesmo assunto:
A Vingança do Falcão - Uma Obstinada Busca por 
Liberdade. Rogério Andrade Barbosa e Fernando Vilela. 
São Paulo, Editora Brinque-Book

Filhotes de Bolso. Texto de Margaret Wild, São Paulo, 
Editora Brinque-Book, Altamente recomendável FNLIJ/2002

O Rato da Cidade e o Rato do Campo. Bob Hartman e Susie Poole. 
São Paulo, Editora Brinque-Book, série Brinque-Book conta fábulas
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Um Pavão no Telhado

8 Metas do Milênio
Pelo Desenvolvimento Sustentável



Professor 
Príncipe é o pavão, pai da família de pavõezinhos. Orgulhoso como todos os 
pavões, foge de casa ao ser censurado pelo dono. Em busca de Príncipe, 
o Homem que ama os Pássaros causa uma ligeira confusão na casa 
de três crianças, justamente as donas de Timóteo, o gato que nunca 
é bem-vindo entre os pavões. Vem a polícia, chegam os pais das 
crianças e tudo é esclarecido. Agora há uma promessa de paz no ar.  

Com muita leveza, Paul Adshead nos conta uma singela história 
autobiográfica. Suas ilustrações reforçam o tom bucólico e delicado 
da narrativa e são um convite à contemplação.

Um pavão no telhado faz parte do selo Brinque-Book na mochila,  
os livros de bolso da criança, que reproduzem integralmente, em 
papel de primeira linha, o texto e as ilustrações originais dos autores.

Preparando a Leitura 
Para familiarizar os alunos com o ambiente da narrativa, antes de apresentar-lhes 
o livro, verifique que bichinhos de estimação eles possuem. Alguém tem ou conhece 
alguém que tenha um bichinho mais exótico do que um cão ou gato? Conhecem 
alguém que tenha um pavão ou já viram um em algum lugar? 

Mostre a capa do livro. Incentive-os a fazer hipóteses: por que um pavão subiria 
num telhado? Observem juntos a capa do livro. Quem está escondido atrás da linha 

que circunda o pavão? Será que o gato tem algo a ver com a subida do pavão ao 
telhado? Aproveite para já chamar a atenção para as ilustrações, um dos 

pontos fortes da obra. Observem como o autor dá atenção aos detalhes. 
Empreguem um tempo para descobrir os bichinhos que se escondem 
pelas folhagens, as flores, retratadas com naturalismo (alguém reconhece 

uma delas, o girassol, por exemplo?), a pose 
expressiva do pavão e do gato, os nós 

da madeira no fundo das flores, 
além do modo de compor o 

conjunto dos desenhos, 
centrando num espaço 

bem delimitado o 
vaidoso protagonista 
da história e 
escondendo 
furtivamente  

o gato. 

Lendo o Livro 
1. Leia com seus alunos as páginas 2 e 3 do livro. Observem que, além do nome do 

autor e ilustrador, há o nome do tradutor. Pergunte por quê. Na última 
página, há a ficha catalográfica do livro e informações que mostram 
o título original do livro (A peacock on the roof) e onde foi publicado 
originalmente (na Inglaterra).

Na página 3, a personagem Príncipe faz um comentário: ”Estou 
orgulhoso desta história”. Diga que depois da leitura eles deverão 
saber quem é essa personagem e por que fez esse comentário. 
Observem a tela do pintor. Quem é o pintor? (se quiser, proponha 
um jogo - o nome dele, bem miudinho, está na paleta). Quem 
escreveu o bilhete “Saí para almoçar”?

2. Aos alunos leitores independentes, peça que leiam observando com 
atenção as ilustrações, como fizeram com a ilustração da capa do livro. 

Para os não leitores, acompanhe a leitura com as observações. Sugestões 
de encaminhamento:

• Anotar a página em que aparece a ilustração esboçada no cavalete da p. 3;
• Escrever que características do pavão ficam evidentes na pose que adota logo na 

p.1(orgulho, vaidade, insolência);
• Observar o ponto de vista em que é mostrado o Homem que ama os Pássaros na ilustração 

da p.12 (provavelmente, as botas e as pernas é tudo o que os pavõezinhos vêem);
• Observar como o uso da página dupla (pp.14 e 15) foi adequado para mostrar a 

abertura da cauda do pavão;
• Descobrir todos os animaizinhos que se escondem nas ilustrações.

Após a Leitura 
1. Retome o texto, verificando se entenderam a história: 
quem era Príncipe, quem era Timóteo, por que o 
pavão subiu ao telhado, por que as crianças se 
assustaram. Confronte as hipóteses 
formuladas antes da leitura. 
Conversem sobre as observações 
feitas a respeito das ilustrações.

2. Pergunte: por que será que todos 
têm nome, menos o “Homem”? 
Depois, leiam juntos a biografia do 
autor. Será que ele poderia ser o 
Homem que ama os Pássaros?
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