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Os títulos da coleção FilôIdeias tematizam valores, sen-
timentos, dúvidas e questionamentos experimentados pelas 
crianças desde os primeiros anos de vida, tais como: o bem, 
o mal, o sentido da vida, a questão de Deus, os opostos fi-
losóficos, os opostos psicológicos – temas dos outros livros 
da coleção.

Princípio da coleção: construção do pensamento 
filosófico por meio do diálogo

A coleção propõe o diálogo a respeito de conceitos, ideias, 
valores e sentimentos, objetivando estimular o aluno a pen-
sar, duvidar, problematizar e buscar possíveis respostas – ou 
seja, pensar filosoficamente. Tal diálogo consiste em con-
frontar modos de pensar divergentes, aceitando as tensões 
e as diferenças, visando construir um pensamento crítico. 
Cada título apresenta doze ideias acerca de um conceito. Essa 
ideias se contrapõem a outras doze, com o objetivo de levar 
o(a) leitor(a) a partir dos 10 anos de idade a refletir sobre 
perguntas que apresentam mais de uma resposta e a encontrar 
sua própria resposta. 

as imagens

Outro elemento importante para a compreensão dos livros 
da coleção são as imagens. O texto imagético é moderno, 
atraente e familiar ao público-alvo: não é mero adorno. Por 
se tratar de um texto multimodal (que emprega linguagem 
verbal e não verbal), as duas linguagens constitutivas da tex-
tualidade oferecem grande nível de informações e despertam 
interesse não apenas nos pré-adolescentes, mas também nos 
adolescentes e nos jovens adultos que buscam respostas para 
suas questões filosóficas ou existenciais, exigindo-lhes uma 
leitura atenta, para que relacionem de maneira compreensiva 
texto e imagem.

objetivos, conteúdos e conceitos

A coleção busca levar o aluno pré-adolescente e adolescente a:
• ler de forma prazerosa, compreensiva e crítica o texto 

não literário, multimodal;
• fomentar sua curiosidade natural;
• desenvolver a habilidade de raciocinar, inferir, concluir, 

formular questões, comparar, exemplificar, contrastar, argu-
mentar e concluir;

• desenvolver a habilidade de formar conceitos;
• desenvolver a habilidade de investigar e avaliar hipóteses; 
• compreender questões polêmicas e se posicionar a res-

peito delas;
• desenvolver a capacidade de dialogar e expressar o que 

pensa, de forma clara e concisa;
• desenvolver o espírito analítico, o espírito crítico e a 

criatividade;
• desenvolver a capacidade de resolver problemas de forma 

cooperativa;
• exercitar a capacidade de ouvir e respeitar opiniões contrárias, 

de se colocar no lugar do outro (empatia) e mudar de ponto de vista;
• desenvolver a capacidade de se surpreender com as di-

ferentes possibilidades de ver a realidade; 
• desenvolver a autoestima e a autoconfiança.

a leitura compartilhada do texto  
(atividade oral e coletiva)

Propomos, a seguir, questionamentos para promover a 
leitura compreensiva e crítica do texto, além de possibilitar o 
diálogo e o confronto de ideias. Durante a realização da lei-
tura compartilhada – que deve ser feita de forma lúdica, por 
meio de sucessivas indagações –, incentive o levantamento 
de hipóteses, a troca de ideias entre os alunos e crie situações 
para que todos participem dessa leitura.

Oscar Brenifier
ilustração: Jacques Després
tradução: Beatriz de almeida Magalhães 
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1) LEITURA DA CAPA, QUARTA CAPA, 
FRONTISPÍCIO, FOLHA DE ROSTO  
E BIOGRAFIAS 

capa
• Apresente a capa aberta aos alunos. Peça que falem a 

respeito do que estão lendo: as imagens, as cores; o título 
do livro; os nomes do autor, do ilustrador, da tradutora, da 
editora e da coleção.

• Comente que o autor e o ilustrador são franceses e que, 
por isso, o livro foi traduzido para o português. Converse sobre 
a necessidade e a importância da tradução e de se conhecer 
outras línguas além da materna. Pergunte se o título do livro 
indica que vão ler um texto literário ou não literário.

• Leve-os a observar as figuras (bonequinhos) que estão sen-
tadas sobre uma plataforma cinza. Pergunte-lhes: Quem seriam? 
Onde estão? O que estão fazendo? Como são? Com quem se pare-
cem? Como estão vestidas? Quem – ou o quê – elas representam?

Ajude-os a perceber que são duas figuras (bonequinhos) sentadas 
em uma plataforma cinzenta, neutra, talvez significando que 
podem estar em qualquer lugar do mundo, que não estão em 
nenhum local específico. O cenário não parece acolhedor, mas 
as figuras estão entrosadas, talvez conversando. Os bonequinhos 
parecem alienígenas (seres extraterrestres), ou lembram persona-
gens de videogames, ou brinquedos. Faça a turma refletir que, ao 
não particularizar o espaço e as figuras (sugerindo etnia, nacio-
nalidade, faixa etária, etc.), o ilustrador pode estar indicando, 
também, a universalidade dos sentimentos de amor e amizade. 
O cenário e as figuras parecem futuristas. As formas do corpo e 
as roupas são iguais (variando apenas nas cores, mas somente no 
interior do livro). Os cabelos se diferem. As duas figuras se olham 
fixamente, e o fato de usarem ou vestirem roupas com a cor rosa 
certamente é simbólico, pois o rosa é a cor das emoções, dos afetos, 
da compreensão, da harmonia, do companheirismo e do romance, 
representando os sentimentos ligados ao coração, como o amor 
verdadeiro (em todos os sentidos, não só no romântico). O rosa 
representa também o universo feminino. Ou seja: tudo indica que 
a cor foi escolhida, simbolicamente, em função do tema do livro. 

quarta capa

• Chame a atenção para a quarta capa (parte posterior 
externa da capa de um livro). Abaixo, à esquerda, vemos a 

logomarca da coleção “FilôIdeias” e os títulos dos livros que fa-
zem parte dela. Comente que “Filô” é a abreviatura de Filosofia. 
Sonde se conhecem a origem e o sentido da palavra “filosofia”. 
Peça que expliquem o título da coleção. Pergunte: Vocês sabem o 
que é ser filósofo? Quais são as questões tratadas por um filósofo? 
O que é filosofar? Crianças e jovens podem filosofar?

• Peça-lhes que consultem o dicionário para responder 
às perguntas.

“FilôIdeias” significa que a coleção trata de ideias filosóficas. 
Explique que a palavra “filosofia” é formada pelos termos gre-
gos philia (amor, amizade) + sophia (sabedoria), e significa 
“amor pelo saber”. A filosofia trata das questões da existência 
humana e dos valores morais, éticos e estéticos. Comente que o 
filósofo é aquele que está sempre à procura do conhecimento. 
Ele cria ideias e está sempre buscando transformar a realida-
de. Toda pessoa, de qualquer idade, que deseja aprender, que 
ama o conhecimento, que busca transformar a realidade é um 
filósofo. O filósofo tenta responder a questões como: “O que é?” 
“Como é?” “Por que é?” “Para que é?” Enfim, filosofar é amar o 
conhecimento, ter curiosidade, perguntar, ouvir, refletir, dialogar, 
pensar no que responder e criar novos caminhos, novas respos-
tas. Certamente os alunos vão concluir que jovens e crianças 
filosofam quando são curiosos, estudam, questionam, procuram 
respostas e soluções para os problemas.

• Comente a respeito do código de barras que aparece na 
quarta capa: são barras paralelas (de diferentes larguras) e núme-
ros, usados para identificar eletronicamente um produto e seu 
preço. Questione-os sobre o significado da palavra “Autêntica”, 
que dá nome à editora. Explique que “autêntica” tem o sentido 
de “verdadeira”, “original”. Embaixo, vem o endereço eletrônico 
da editora. Sonde se sabem o que significa “www”. Ajude-os a 
concluir que significa, em inglês: world (mundo) wide (enorme, 
maior, grande) web (teia) e que tem o sentido de “grande teia/
rede mundial” (de computadores).

• Leia ou peça que alguém leia o texto da quarta capa que 
traduz a proposta da coleção. Pergunte novamente se vão ler 
um texto literário ou não literário. Pergunte se já leram textos 
literários ou não literários a respeito dos temas amor e amizade.

Certamente vão inferir que o texto não é literário por causa 
dos objetivos da coleção: estimular o debate a respeito de temas 
controversos (no caso, o amor e a amizade), levando o leitor a 
perceber que há muitas respostas para uma mesma questão. A 
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figura de verde ao lado da frase interrogativa “E você?” busca 
interação com o leitor e o convida a participar do diálogo, a 
dar sua opinião, a definir sua posição. Leve-os a inferir que um 
texto literário também pode ter como tema uma ideia (polêmica 
ou não), mas seu objetivo principal é proporcionar prazer ao 
leitor. O foco de um texto literário não é o tema, mas a forma, 
a linguagem, ao contrário do não literário, no qual o tema/
assunto e a informação pesam mais.

Frontispício e folha de rosto

• Peça que abram o livro e observem as duas páginas: o 
frontispício (p. 1) e a folha de rosto (p. 3). Pergunte: O que 
há em cada uma? 

Explique que a primeira página é a falsa folha de rosto, tam-
bém chamada de frontispício, olho ou falso rosto. Sua função 
é proteger a folha de rosto e, por isso, vem antes desta. Pode 
ser colocado, no frontispício, apenas o nome da coleção, porém 
o mais comum é vir apenas o nome do livro. No verso dessa 
página (p. 2) não há texto. Comente que nem todos os livros 
têm frontispício. A página 3 é a folha de rosto. Ela apresenta 
as mesmas informações da capa, sem as imagens.

biografias e ficha catalográfica
• Chame a atenção da turma para a página 32 (a última), 

onde estão inseridas duas pequenas biografias, a do autor e a 
do ilustrador. Abaixo delas aparece a ficha catalográfica, com 
os dados técnicos da obra.

2) LEITURA DAS PÁGINAS
• Comente que o livro apresenta imagens acompanhadas 

de pequenos textos, ora em páginas duplas, ora em páginas 
simples (cada cena/texto em uma única página). 

Páginas 4 e 5
• Peça que leiam o texto da p. 4. Questione: O que é amor? 

E amizade? O que distingue esses dois sentimentos? Como se 
manifestam? Qual é a sua importância? Solicite que escrevam 
as respostas e leiam-nas para os colegas.

Certamente os alunos vão perceber que as respostas confirmam 
a afirmação apresentada nesta página: as pessoas têm maneiras 
diferentes de conceituar amor e amizade.

• Peças que descrevam a imagem das p. 4 e 5. Pergunte: O 
que sugerem as ilustrações? Peça que deem exemplos de dife-
rentes manifestações de amor e amizade. Questione: Os opostos 
se atraem ou apenas os semelhantes podem se amar, se gostar? 
Sugira que, antes de responder, reflitam sobre os próprios 
sentimentos em relação a familiares, amigos etc.

No cenário, ao fundo, há um caminho colorido semelhante ao de 
jogos infantis em que, após lançar os dados, os jogadores avançam 
ou retrocedem algumas casas: isso pode associar amor e amizade 
a brincadeira, alegria , a ideias de avanço, crescimento, conquista; 
ou de retorno, perda. As roupas dos pares são do mesmo modelo, 
mas de cores diferentes, talvez para indicar que o amor e a ami-
zade são motivados pela afinidade e também pelas diferenças. A 
diferença entre as duplas reforça a ideia da diversidade das formas 
de amor e de amizade. As ações retratadas (andar de mãos dadas, 
conversar, ler, estudar) também sugerem diversas manifestações 
desses sentimentos. A imagem da figura sozinha (de rosa, sentada 
no canto inferior direito, brincando com um cubo mágico) não 
significa necessariamente ausência de amor ou amizade. O fato de 
estar sozinho nem sempre traduz a ideia de solidão ou de ausência 
desses sentimentos : pode traduzir uma escolha, um jeito de ser.

Páginas 6 e 7 

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens: O que 
revelam?

Chame a atenção para as imagens que se contrapõem. A imagem 
da p. 6 apresenta duas figuras diferentes (nas cores e no rosto) 
sentadas: uma distante da outra, em um sofá vermelho. Na p. 
7, no sofá verde, há dois seres bem próximos lendo o mesmo 
livro cor de rosa. Observe os trechos destacados no texto, que 
sinalizam as ideias em confronto: (o amor) “não é para todo 
mundo” (p. 6) e “há diferentes maneiras” (de ser amoroso) (p. 7). 

• Questione e peça que justifiquem as opiniões: O amor 
exige proximidade? Vocês concordam que as crianças e as pes-
soas mais velhas não podem amar? Há idade certa para amar? 
Como as crianças manifestam amor? Quais são seus primeiros 
amores? Por que se costuma associar amor à juventude e à 
beleza? Isso é um preconceito? Como a expectativa de vida está 
aumentando, já perceberam pessoas mais velhas namorando, se 
casando? Percebem indícios de amor e amizade entre os adultos 
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com quem convivem? Quais as diferentes formas de manifestar 
o amor? Querer ficar sozinho(a) significa falta de amor?

Respostas pessoais.

Páginas 8 e 9

• Solicite que descrevam a imagem.

A imagem sugere tempo frio. Parece estar nevando ou chovendo. 
Os casais usam agasalhos e botas de lã verde. Atrás dos casais há 
uma fileira de árvores altas, cinzentas, provavelmente pinheiros. 
O par de mãos dadas olha com curiosidade para as duas figuras à 
direita. Na p. 9 parece não haver correspondência no amor: a figura 
do lado direito não apresenta expressão no rosto branco (faltam os 
olhos, as sobrancelhas, a boca), e está descalça, com a mão no peito 
(talvez sentindo frio e dor no coração por falta de amor). Chame a 
atenção para as silhuetas do bosque de pinheiros, ao fundo, o que 
pode sugerir uma paisagem europeia, pois o livro foi traduzido (do 
francês), mas as ilustrações foram mantidas.

• Questione: Quem ama pode se sentir alegre mesmo sem ser 
amado? Uma pessoa pode se sentir feliz  dando o seu amor, sem 
receber nada em troca? O que é melhor: amar sem ser amado ou 
não amar ninguém? Existe amor incondicional? Vocês já ouvi-
ram falar que o amor de mãe é incondicional? E o amor de pai?

Respostas pessoais.

• Discuta com a turma o dito popular “Amor com amor se 
paga”. Confronte-o com os versos do poema “As sem-razões 
do amor”, de Carlos Drummond de Andrade: “Amor é estado 
de graça / E com amor não se paga. / Amor é dado de graça”. 

Leve-os a refletir que os ditos populares não podem ser tomados 
como verdade absoluta, porque refletem o modo de ver e agir 
de um determinado grupo, com o objetivo de ser aceito como 
natural e válido em qualquer situação. Já o senso crítico consiste 
na capacidade de avaliar e julgar ideias, valores e conceitos com 
equilíbrio e discernimento. 

• Durante a leitura compartilhada serão propostas reflexões 
a respeito de provérbios, com o objetivo de confrontar ideias 
e aguçar o senso crítico dos alunos.

• Dependendo da maturidade da turma, questione os ver-
sos de Caetano Veloso: “Mora na filosofia / Pra que rimar amor 

e dor?” e os de Luís de Camões: “Amor é fogo que arde sem se 
ver; / É ferida que dói e não se sente; / É um contentamento 
descontente; / É dor que desatina sem doer ”. Pergunte: Amor 
rima com dor? Onde há amor há dor?

Páginas 10 e 11

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens. 

Uma dupla de roupa colorida (lilás) parece flutuar, destacan-
do-se de um grupo de seres sisudos, vestidos de cores neutras 
e escuras, que representam a massa, não indivíduos. Do outro 
lado (p. 11), uma figura alaranjada está sozinha, lendo um 
livro. Parece satisfeita. Todas as figuras apresentam um detalhe 
comum: seguram pastas (o que pode sugerir ambiente escolar 
ou de trabalho). 

• Discuta: Vocês acham que o amor torna as pessoas diferen-
tes umas das outras? Em quê? Por quê? O amor pode desorientar 
as pessoas? É melhor amar ou viver só? As pessoas que amam 
estão acima das outras? Elas vivem melhor? Quem vive sozinho 
pode ser feliz? 

• Discuta algumas declarações de amor: “Sou louco por 
você.” “Sem você eu não existo.” “Você é único(a).” “Eu morro de 
amor por ele(a).” “Você é meu tudo.” “Você é a minha metade.”

Respostas pessoais. 

Páginas 12 e 13

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens.

Uma figura sentada, provavelmente uma criança, está sendo 
servida por um adulto, alguém que representa a figura paterna 
ou materna. No prato há um coraçãozinho que pode indicar 
amor. Na  p. 13 há uma figura solitária, diante de um bolo de 
aniversário com dez velinhas acesas. Ela parece estar recusando, 
afastando com a mão o prato com o bolo, a colher e o copo – que, 
provavelmente, lhe foram oferecidos por um adulto. 

• Pergunte: O que sugerem as imagens? Quem a figura da 
página 13 estaria esperando? Se alguém importante para vocês 
não comparecesse à sua festa de aniversário, ficariam tristes? 
Achariam que não são amados? Todos os filhos amam os pais 
e são amados por eles? É obrigatório amar os pais? Por quê?  
Brigar ou discutir com os pais significa não amá-los? Sentir 
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raiva ou discordar de alguém significa não amá-lo? O amor 
entre pais e filhos adotivos é verdadeiro? É igual ao amor entre 
pais e filhos biológicos? Quando os pais se separam, deixam de 
amar os filhos? Amor e respeito representam a mesma coisa? O 
que pode impedir que um filho sinta amor por seus pais? Nes-
ses casos, a falta de amor é justificável? Na ausência dos pais, 
outras pessoas podem exercer o papel deles? O que é preciso 
para isso? Vocês consideram que a Justiça pode obrigar pais a 
amarem seus filhos e os filhos a amarem seus pais? Peça que 
justifiquem as respostas.

• Solicite que troquem ideias a respeito do tema: Quem 
ama cuida?

Respostas pessoais.

Páginas 14 e 15

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens. 

Na p. 14 vemos duas figuras (com a mesma cor, rosa, mas com 
atitudes diferentes) em um sofá. Uma, sentada com um livro no 
colo, parece aborrecida. A outra, de pé, tocando guitarra, parece 
feliz. Na p. 15 há uma figura solitária, que olha para o chão, 
onde há um livro aberto. Do seu lado esquerdo há uma pilha 
de livros. Do lado direito, um aparelho de som. Ela parece estar 
triste, observando, ouvindo música ou refletindo.

• Pergunte: O que essas imagens ilustram? 

As imagens ilustram os dois pontos de vista apresentados pelo 
texto em destaque: “irmãos e irmãs existem para nos atrapalhar” 
(a figura da direita, na p. 14, não consegue ler/estudar porque a 
outra  está tocando guitarra: deve ser o irmão). A mesma figura, 
na p. 15, está sozinha. O trecho “que eles são insubstituíveis” está 
destacado. A figura ouve música enquanto estuda. Deduz-se pelo 
texto que ela se sente solitária, tendo como companhia apenas os 
livros e a música, ou que sente falta de pessoas (no caso, de irmãos).  

• Questione: O que acham melhor: ter irmão/irmã ou ser fi-
lho(a) único(a)? Por quê? Quais são as vantagens e as desvantagens 
de cada situação? Ter ciúme de irmãos é natural? Se pudessem 
escolher, teriam ou não irmãos? Por quê? É melhor dividir ou ter 
tudo (o amor dos pais e dos familiares, coisas materiais...) só para si?

Respostas pessoais.

Páginas 16 e 17

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens. Ques-
tione: O que as imagens ilustram?

Na p. 16, duas figuras estão num sofá. Uma tem um bolo (ou 
doce) pequeno no colo e rejeita gentilmente o bolo grande que lhe 
é oferecido pela outra. Na p. 17, duas figuras parecem discordar. 
Uma abraça o bolo maior, apontando para si, como se dissesse: “é 
só meu”. A outra aponta o bolo maior e olha para o leitor, como 
que reclamando por seu bolo ser bem menor.

• Troquem ideias: As pessoas que se amam precisam dividir, 
com os amigos, o que têm? É possível negar algo à pessoa amada? 
Explique. Entre amigos há inveja? Quem ama precisa concordar 
sempre com as atitudes e opiniões da pessoa amada? Qual é a 
diferença entre criticar e desrespeitar? 

Respostas pessoais.

Páginas 18 e 19

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens: Que 
ideias as imagens ilustram?

Na p. 18 há duas figuras. Uma está juntando peças quadradas. A 
outra se despede dela. A imagem sugere o fim de uma amizade ou 
a não união em torno de um objetivo comum (no caso, construir 
alguma coisa – simbolicamente, a amizade – com os quadradi-
nhos). As figuras estão vestidas com dois tons de uma mesma 
paleta de cores, tons terrosos, que sugerem a base sobre a qual se 
pode construir algo. Na p. 19 uma figura auxilia a outra a juntar 
os quadradinhos, sugerindo que a amizade é construída com o 
tempo; exige cooperação. As figuras vestem dois tons de verde, o 
que remete a esperança e a crescimento (verde é a cor da vegeta-
ção, do que se planta ainda semente e se cultiva, fazendo crescer). 
As imagens das duas páginas se contrapõem. A da p. 19 ilustra o 
companheirismo, a solidariedade, a cooperação e a ajuda. A outra 
mostra que a amizade pode ser passageira,  acabar com o tempo.

• Questione: Vocês concordam que a amizade precisa ser 
construída? Ou pode surgir de repente? Existe amor e amizade à 
primeira vista? A amizade pode existir entre pessoas que pensam 
de modo diferente? Quando a amizade acaba, é porque não era 
verdadeira? Podemos ter amigos virtuais? Quais são as vantagens 
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e os perigos de se fazer amizade pela internet? Podemos viver 
sem amigos? Ter amigos nos enriquece, nos fortalece?

Respostas pessoais.

• Peça que escrevam palavras que expressam amizade.

Respostas possíveis: amor, cooperação, respeito, paciência, tole-
rância, fraternidade, solidariedade etc.

• Peça que opinem a respeito dos versos de Milton Nas-
cimento: “Amigo é coisa para se guardar / No lado esquerdo 
do peito, / Mesmo que o tempo e a distância, digam não” e 
dos versos de Roberto Carlos: “Eu quero ter um milhão de 
amigos / E bem mais forte poder cantar”.

• Questione: A amizade resiste à distância? É possível ter 
milhões de amigos? Os amigos nos ajudam a ser melhores?

Respostas pessoais.

Páginas 20 e 21

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens.

Na p. 20: o fundo é rosa com círculos de diversas cores, parecendo 
holofotes com as luzes acesas. À frente, uma figura prateada 
está sentada em um sofá brilhante, azul. Olha para o leitor, tem 
postura de quem está posando (portanto, pouco natural). A p. 
21 mostra a mesma cena da página anterior, só que invertida, 
espelhada. O fundo agora é verde, os holofotes têm cores suaves 
e estão apagados. No sofá, agora bronze/marrom, está a figura 
da p. 20 em negativo, “apagada”, como os holofotes.

• Pergunte: O que representam essas figuras?

A figura da p. 20 representa pessoas que têm autoestima exa-
gerada (narcisismo). Elas se consideram melhores do que as 
outras. Querem ser o centro das atenções, donas da verdade. 
Gostam de se exibir, de se sobressair no ambiente. A figura da p. 
21 representa pessoas que sofrem por não gostar de si mesmas, 
têm baixa autoestima, não se consideram dignas de ser amadas, 
acreditam ter muitos defeitos, por isso procuram se “apagar”, se 
esconder, não ser notadas.

• Questione: Vocês conhecem o mito de Narciso? O que é 
narcisismo, autoestima, baixa autoestima?

Explique que Narciso é um personagem da mitologia grega que, 
encantado com a própria imagem refletida nas águas de uma la-
goa, permaneceu na margem, admirando-se, até morrer. Leve-os a 
perceber que o excesso de vaidade, o orgulho, a arrogância, o amor 
excessivo por si mesmo, o culto ao corpo, aos padrões de beleza e 
o consumismo são manifestações de narcisismo. Já a autoestima 
relaciona-se ao conhecimento do próprio valor, à segurança sobre 
ser amado e ao respeito a si mesmo; à capacidade de se esforçar 
e ficar feliz com o próprio desempenho. A baixa autoestima faz a 
pessoa se desvalorizar, achar que não merece o amor de ninguém.

• Conhecem pessoas narcisistas? O que pensam da forma como 
se elas relacionam com os outros? Quais seriam as causas e as con-
sequências de algumas pessoas se sentirem com baixa autoestima? 
Como vocês se veem, nesse sentido? Os padrões de beleza divulgados 
pela mídia estimulam o narcisismo ou a baixa autoestima? Por quê?

Respostas pessoais.

Páginas 22 e 23

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens.

Na p. 22, diante de um microfone acoplado a um gravador, está 
um burrinho. Ao lado, de costas para ele, há uma figura sentada 
em uma poltrona azul-claro. Parece esperar que o animal fale 
ou cante alguma coisa. O olhar do burrinho sugere que ele está 
se sentindo mal por não conseguir. Essa imagem sugere que a 
fala distingue os homens (seres racionais) dos animais (seres 
irracionais). O texto apresenta o posicionamento de pessoas que 
não amam os animais, “porque eles são irracionais”, não falam. 
Na p. 23, uma figura sentada em uma poltrona azul joga comida 
para um peixinho que está no aquário, no chão: ela certamente 
sabe que peixes não falam, mesmo assim o alimenta, cuida dele. 
O texto apresenta a visão de pessoas que amam os animais por 
serem fiéis, e não cruéis, como os humanos.

• Questione: Vocês concordam com qual ponto de vista? Os 
animais devem ser amados? Por quê? Os animais não falam, 
mas podem expressar o que sentem? Eles sofrem? Como? Vocês 
têm animais de estimação? Como os tratam? O que sentem ou 
fazem quando veem um animal sendo maltratado? Conhecem 
leis que protegem os animais? Os animais são mais fiéis que os 
humanos? Justifiquem as opiniões com exemplos.

Respostas pessoais.
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Páginas 24 e 25

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens.

Em um sofá de três lugares há duas figuras, uma em cada canto. A 
diferença entre elas é marcada pelas cores que vestem e pelo com-
portamento. Na p. 24, a figura brinca concentrada, aparentemente 
feliz, com cubos mágicos. Está tão mergulhada no que faz que nem 
tocou no copo de suco depositado no chão perto dela, nem levanta 
a cabeça. No outro canto, a figura da p. 25, de roupa verde, tomou 
todo o seu suco, cruzou os braços e observa o que está em volta. 

• Pergunte: O que as figuras representam?

De acordo com o texto, para alguns, a paixão, o amor pelo que se 
faz é envolvente, dá sentido à vida. Por sua vez, outros preferem 
não se apaixonar, para não perder a lucidez.

• Complete: Como se comporta uma pessoa apaixonada 
por alguém ou algo? Dizem que “o amor é cego”: concordam 
com isso? Vocês são apaixonados por um time, um artista, uma 
ideia, um jogo, uma pessoa ou um animal? Como se sentem?

Respostas pessoais.

Páginas 26 e 27

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens.

Na p. 26 há uma figura admirando o mesmo boneco mascarado 
representado em vários tamanhos: provavelmente, seu herói ou 
ídolo. O texto fala de pessoas que são fãs de um astro/herói, o qual 
procuram imitar (observe que a figura está de rosa, mesma cor 
da roupa do boneco mascarado). Na p. 27, a figura de amarelo se 
distingue dosbonecos mascarados, representação em série do astro, 
herói ou ídolo. Essa figura representa as pessoas que não adoram 
nem imitam um ídolo e preferem ser fiéis ao próprio jeito de ser.

• Pergunte: Vocês têm um ídolo, um herói? Admiram uma 
personalidade? Por quê? O que leva as pessoas a terem um 
ídolo? O que os ídolos fazem para atrair a atenção de milhões 
de pessoas? Por que elas querem imitar seu ídolo? Gostariam 
de ser outra pessoa? Quem? Por quê? Queriam ser um ídolo, ter 
uma legião de fãs? Por quê?

• Dependendo do grau de maturidade da turma, converse 
sobre o culto à fama, estimulado pela mídia, pela sociedade de 

consumo. Converse sobre a “humanidade” das celebridades, 
a mitificação de pessoas, os interesses comerciais envolvidos 
nisso etc.

Respostas pessoais.

Páginas 28 e 29

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens.

Na p. 28 há uma figura em pé sobre um banquinho, esculpindo 
atentamente uma imagem: a Vênus de Milo. Explique que essa 
escultura representa Afrodite, a deusa grega do amor e da be-
leza, conhecida pelos romanos como Vênus. Seu filho Eros (ou 
Cupido) é considerado o “deus do Amor”. Datada de 100 a 190 
a.C., a Vênus de Milo é feita de mármore, tem altura aproximada 
de dois metros e foi encontrada em 1820, na ilha de Milos, no 
Mar Egeu. O bonequinho que a esculpe representa as pessoas 
que colocam as ideias (Arte, Filosofia, Ciência, Justiça etc.) 
acima do humano. Na p. 29 duas figuras estão sentadas sobre a 
mesma escultura, como se estivessem “alheias à arte, às ideias”, 
pois dão as costas às obras que aparecem ao fundo. Uma das 
figuras oferece à outra uma flor, para expressar seu sentimento 
(de amor ou de amizade). Elas representam os que valorizam 
as pessoas e os sentimentos, acima de tudo.

• Pergunte: É possível amar as ideias mais do que tudo no 
mundo? Conhecem pessoas que vivem apenas no mundo das 
ideias? Que só pensam em criar, estudar, fazer o bem ou fazer 
justiça, por exemplo?  Pensam que não se pode amar senão os 
seres feitos de carne, sangue e sentimentos – como os humanos? 

• Dependendo da maturidade da turma, a discussão pode 
ser enriquecida com uma conversa sobre valores morais, ma-
teriais etc.

Respostas pessoais.

Páginas 30 e 31

• Peça que leiam o texto e descrevam as últimas imagens. 

Leve-os a perceber que as p. 30 e 31 repetem as figuras das p. 4 e 
5. Exceto a figura de rosa, elas agora olham para o leitor, como 
que esperando a resposta dele à pergunta “E você?”. 
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• Questione: Por que a figura de rosa não se interessou em 
saber a opinião do leitor?

Sugestão: Ela está envolvida com o que está fazendo, ama o que 
faz e não se interessa por mais nada (ver p. 24).

• Solicite que registrem as respostas às questões:
– Vocês já haviam pensado a respeito do tema do livro?– 

Mudaram de opinião a respeito dos temas discutidos?
– Que outras questões a respeito do amor e da amizade 

deveriam ser problematizadas?
– Gostaram do livro? Por quê?
– Quais ilustrações acharam mais interessantes? Quais ques-

tões os tocaram mais? Por quê?

3) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
(ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES,  
COM PROFESSORES DE ARTE E HISTÓRIA)

1. Fotos/desenhos: painel e compartilhamento pela 
internet 

• Peça que fotografem ou desenhem cenas do cotidiano que 
revelam o que a amizade e o amor representam para eles; eles 
podem fazer um painel na sala de aula ou postar esse material 
no site da escola ou no blog da turma.

2. Pesquisa/sarau 
• Peça que pesquisem poemas, crônicas, contos, trechos de 

romances, novelas e letras de canções que tematizam o amor 
e a amizade e organizem um sarau com esse material.

3. Pesquisa/painel/mural
• Solicite que pesquisem notícias, tiras e  que tematizam, 

divulgam ou representam o amor ou o beijo, em diferentes 
culturas e épocas. Oriente-os a legendar as reproduções, iden-
tificando título, autor, dimensões, data, técnica empregada, 
onde estão expostas (museu, galeria). Peça que façam um 
pequeno comentário sobre o que sentiram de cada obra e ao 
final organizem um painel ou mural para ser exposto na sala 
ou postado no site da escola.

Sugestões

• O beijo, de Brancusi; O beijo, de Klimt; Eros e Psiquê, de 
Antonio Canova; O amor abraça o universo, de Frida Kahlo; 

Madonna do Cravo, de da Vinci; Pietá, de Michelangelo; Ma-
donna, de Rafael; Narciso, de Caravaggio; obras de Keith Ha-
ring (disponíveis em: <http://www.haringkids.com/>).

• Revista Superinteressante. Disponível em: <http://super.
abril.com.br/blogs/historia-sem-fim/qual-a-origem-do-beijo-
na-boca/>.

• Revista Galileu. Disponível em: <http://galileu.globo.
com/edic/116/rep_beijos.htm>.
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conVerse conosco
1) a proposta de sequência didática  aqui apresentada estimulou o 
interesse dos alunos? Sim? Não? Por quê?
2) O que funcionou melhor? Por quê? O que não funcionou? Por quê?
3) Foi possível desenvolver atividades interdisciplinares? Quais? Quais 
delas foram bem-sucedidas? Quais não foram? Por quê?
4) a proposta facilitou/enriqueceu sua prática pedagógica? Sim? Não? 
Por quê? em sua opinião, sugestões como essas contribuem muito/pouco/
nada para o seu trabalho?
5) Que sugestões você daria para aprimorar este trabalho?
6) em que escola você leciona? (Por favor, informe o endereço completo, 
incluindo ceP.) Para que etapa de ensino?
7) você pretende adotar outros títulos da coleção? Dos mesmos autores? 
Da editora? Quais? Por quê?

Por favor, responda para divulgacao@grupoautentica.com.br

este trabalho está disponível também em: <http://grupoautentica.

com.br/autentica/o_amor_e_a_amizade/894/>. 
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