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Pré-leitura (motivação e 
levantamento de hiPóteses) 

• Questione se apreciam obras de arte e conhecem obras 
de Vincent Van Gogh, o pintor holandês dos girassóis.

• Combine com os alunos a data em que todos deverão 
ter lido o livro. 

leitura comPartilhada oral 
1) Quais são os elementos verbais e visuais da capa?

A capa apresenta as informações de praxe: o título do livro; 
o nome da autora, dos ilustradores, da tradutora e a logo-
marca da editora, uma caricatura de Van Gogh sobre um 
recorte da obra Noite Estrelada (p. 14). 

Leve-os a observar as pinceladas em formas encaraco-
ladas, que lembram vertigem, movimento para o centro, 
para dentro; os ciprestes, as linhas pontilhadas de branco 
e amarelo formando os astros. 

• Comente que a imagem é uma caricatura (*) do pintor 
Vincent Van Gogh, inspirada na obra Autorretrato com 
chapéu de feltro cinzento, de 1888 (p. 11). Chame a aten-
ção para as diferenças entre a caricatura e o autorretrato. 
Na caricatura, o chapéu é amarelo, e o caricaturado usa 
cachimbo.

*caricatura: desenho que representa uma pessoa ou um 
acontecimento com traços exagerados, revelando com isso 
aspectos característicos do retratado.

2) Por que o livro precisou ser traduzido?

Comente que a autora é argentina, e que o livro foi traduzido 
do espanhol para o português para que os leitores brasilei-
ros tivessem acesso a ele. Converse sobre a necessidade e a 

importância da tradução e de conhecer outras línguas além 
da materna. 

3) Quarta capa é a parte posterior externa da capa de 
um livro. 

a) Leia o texto da quarta capa e explique qual é o seu 
objetivo.

O texto informa sobre o conteúdo da obra, para motivar o 
leitor a ler.

Comente que o fundo da quarta capa é também um 
recorte da obra Noite Estrelada.

b) Observe o código de barras que aparece na quarta 
capa: o que é e qual é sua função?

São barras paralelas (de diferentes larguras) e números, usa-
dos para identificar eletronicamente um produto e seu preço. 

• Questione-os sobre o significado da palavra “Autên-
tica”, 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.

4) Peça que abram o livro na página 1, que apresenta o 
Frontispício, que é a falsa folha de rosto, também chamada 
de olho ou falso rosto. Sua função é proteger a folha de 
rosto e, por isso, vem antes desta. O frontispício apresenta 
o nome do livro. Comente que nem todos os livros têm 
frontispício. 

www.autenticaeditora.com.br
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A que obra se relaciona a ilustração (vinheta) do fron-
tispício? 

A ilustração abaixo do título remete aos girrassóis que ins-
piraram sete telas que Van Gogh pintou quando estava em 
Arles, no sul da França (ver a ilustração da p. 13).

5) A página 2 apresenta os copyrights (©), a ficha ca-
talográfica e os créditos e dados técnicos da obra: ende-
reços da editora, local de publicação, edição, nomes dos 
profissionais que produziram o livro. Apresenta também 
os agradecimentos da autora a pessoas que colaboraram 
com ela na feitura da obra.

6) A página 3 apresenta a Folha de rosto.
a) Quais são as diferenças entre a folha de rosto e a capa? 

A folha de rosto apresenta as mesmas informações da capa, 
sem o recorte da obra. O fundo é amarelo apresenta a cari-
catura de Van Gogh e a ilustração de um girassol.

b) Com base na leitura do livro, explique o título 
Vincent ama as cores.

O título usa só o primeiro nome do biografado para expressar 
afeto e intimidade da autora pelo pintor. Destaca uma das 
características da obra do pintor, que é o amor pelas cores 
da natureza. 

c) Qual é a função do subtítulo?

Esclarecer melhor o título, indicando que o livro conta a 
história do pintor Vincent Van Gogh.

d) Vocês sabem o que é uma biografia? Já leram al-
guma?

Biografia (bio é vida, e grafia é escrita) é um texto em que o 
autor conta fatos selecionados de cada fase da vida de uma 
pessoa. Os fatos são contados em ordem cronológica – isto 
é, do nascimento à morte. 

e) Em sua opinião, por que a autora empregou o termo 
história e não biografia no subtítulo do livro?

Comente que a autora deve ter optado pelo termo história 
porque selecionou os fatos que considerou mais marcantes 
da vida do biografado, sem seguir uma ordem cronológica 
rígida, e ficcionalizou um pouco os fatos, ou seja, contou-os 
à moda de uma narrativa de ficção – ou seja, uma história. 

7) Peça que numerem alguns fatos da vida de Van Gogh 
que influenciaram sua obra na sequência em que foram 
narrados no livro.

(7) Percebe que precisa de ajuda e se interna em um 
hospital, mas continua pintando intensamente. 

(2) Vai trabalhar com o tio vendendo quadros e troca 
cartas com Theo.

(1) Van Gogh em sua terra natal já demonstrava 
interesse pelas formas e cores da natureza, seu amor pelo 
irmão Theo e pelos trabalhadores.

(9) Van Gogh morre em 1890 tendo vendido apenas 
um quadro*.

(6) O rompimento com Gaugin abala Van Gogh, que 
acaba cortando a orelha.

(4) Vincent se cansa de Paris e muda-se para Arles. 
(10) Sua obra passa a fazer um grande sucesso na Ho-

landa. Seus quadros continuam celebrando a cor e embe-
lezando o mundo.

(3) Em Paris se encanta com as obras dos impressio-
nistas e, influenciado por eles, passa a pintar a paisagem 
de Montmartre e a fazer retratos. 

(8) Sai do hospital e vai viver em um povoado (Auvers-
sur-oise) perto de Theo, onde continua pintando, apoiado 
pelo irmão.

(5) Em Arles, ele reproduz em suas obras as cores fortes 
e brilhantes da natureza: laranja, azul, verde e amarelo. 
Pinta retratos da família em cuja casa se hospeda e recebe 
a visita de Gaugin.

*O quadro vendido foi A videira vermelha.
Comente com os alunos:
I. Embora o pintor tenha sofrido influência dos rea-

listas, ao retratar os trabalhadores, e dos impressionistas, 
nas pinceladas curtas e na exploração de cores ao ar livre, 
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devido ao seu extraordinário uso das cores, inspirou mais 
tarde os pintores expressionistas. E acabou exercendo uma 
influência decisiva sobre a arte do século 20. 

II. Expressionistas são os artistas que buscavam uma 
forma de expressar suas emoções mais íntimas. A pintura 
expressionista é intensa, apaixonada e pessoal. O pintor, 
através de pinceladas vibrantes, manifesta seus sentimentos 
geralmente com cores fortes, vivas. 

III. Van Gogh foi sustentado pelo irmão Theodorus, 
com quem trocou cerca de 750 cartas. O livro Cartas a 
Theo publica cartas de Van Gogh para seu irmão Theo.

IV. Van Gogh sofria de instabilidade mental e cortou o 
lóbulo da orelha esquerda, durante uma alucinação. 

8) Peça que expliquem o que influenciou a obra de Van 
Gogh nas fases da vida:

a) Na terra natal 

A beleza da terra natal, o interesse pelos trabalhadores e a 
afinidade com o irmão, Theo, são influências fortes na obra 
e na vida do pintor. As ilustrações das páginas 4 e 5 remetem 
a essas influências. A imagem do tamanco, do moinho e o 
camponês simbolizam a cultura holandesa e o trabalho. A 
imagem das duas crianças, a amizade de Theo e Vincent.

b) Trabalho com o tio

A convivência com o tio que vendia quadros e o contato com 
as obras de artistas holandeses influenciaram o pintor. As 
imagens das páginas 6 e 7 ilustram a troca de cartas dos 
dois irmãos entre julho de 1873 e 1890, e remetem ao livro 
Cartas a Theo, escrito por Vincent. 

c) Em Paris (*)

O contato com as obras dos impressionistas Pissarro, Monet 
e com o pontilhista Seurat, além da amizade com artistas, 
como Gauguin, o influenciaram muito. Impressionismo é 
o movimento na pintura do fim do século XIX, que usou os 
efeitos da luz e da cor para retratar a realidade e expressar 
impressões subjetivas. O marco do impressionismo é um 
dos primeiros quadros de Monet, Impressão, nascer do sol.

A primeira ilustração da p. 8 é a reprodução de uma 
obra de Camille Pissarro: Caminho para a Hermitage. Cha-
me a atenção para a paisagem bucólica, tranquila: campo, 
casa, plantas, céu, o caminho para um lugar isolado, as 
cores suaves e a presença da luz.

A segunda ilustração da p. 8 é de Monet: A ponte de 
Argenteuil. Um trem de ferro está passando sobre a ponte. 
Percebe-se o jogo de luz na pintura, as sombras sob a ponte, 
o brilho da luz solar nas folhagens, os vários tons de verde. 

A ilustração da p. 9 reproduz a tela de Georges Seurat. 
Ele pintou pessoas descansando e passeando às margens 
do rio Sena. Chame a atenção para a diversidade dos tipos 
humanos da paisagem urbana de Paris no século XIX, 
mulheres de anquinhas, modelos variados de chapéus, os 
costumes da época, as tintas usadas para pintar a sombra 
em primeiro plano são mais escuras. A técnica usada pelo 
pintor é chamada de pontilhismo. A tinta é aplicada na tela 
em cores puras em forma de pontinhos. 

A ilustração da p. 10 reproduz a pintura O Moinho 
de la Galette, situado em Montmartre. Na p. 10, vemos a 
reprodução da pintura desse moinho. Sobre o azul suave 
do céu, destaca-se a imponência do moinho. Com o uso 
de pinceladas retas de cores pastéis com o predomínio do 
ocre, reproduz as madeiras das paredes do moinho, a esca-
da, as grandes pás. A cor palha representa o reflexo do sol 
na madeira e na palha. Acima vemos a bandeira francesa, 
o lampião, o relógio. Ao lado do moinho, um casal com 
roupas em tons pastéis. No fundo há uma cerquinha, uma 
espécie de arquibancada onde se vê outro casal. O chão 
é azulado em tons mais claros. Ele pintou autorretratos.

A imagem da p. 11 representa Van Gogh pintando o 
Autorretrato com chapéu cinza de feltro, enquanto observa 
sua imagem refletida em um espelho.

d) Em Arles: Vincent vai para Arles em busca da lu-
minosidade e da paisagem campestre. Ali experimenta 
técnicas aprendidas com os impressionistas, mas com co-
res mais vivas e pinceladas fortes. Emprega quantidades 
grandes de tinta em cada pincelada. O efeito do sol sobre 
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a natureza campestre, a amizade com o carteiro e a convi-
vência com Gauguin o levam a criar obras relevantes. São 
dessa fase os quadros com girassóis. Comente a ilustração 
da p. 13, que representa Van Gogh entregando uma tela 
da série Os girassóis a Gauguin. O topo tem um colorido 
vivo, a parte de baixo é de um amarelo mais claro. A obra  
Os girassóis celebra a abundância da natureza e para Van 
Gogh simbolizava a gratidão.

f) No Hospital: O pintor expressa suas emoções através 
das pinceladas de cor. A obra Noite Estrelada (p. 14) é dessa 
fase. Chame a atenção para a imagem do cipreste e das estre-
las, brilhantes e redondas, com ar de mistério. Em linguagem 
figurada, cipreste está relacionado à dor, luto. Observem as 
pinceladas que lembram densos e escuros arabescos. 

g) Em Auvers-sur-oise: Ele continua pintando, mas com 
mais liberdade. Passa a usar cores onde não havia. É dessa 
fase a pintura da igreja de Auvers-sur- Oise (p. 15). Nessa pá-
gina, vemos uma ilustração que retrata o pintor observando 
a igreja para pintá-la. O modelo é cinzento, mas a pintura é 
toda colorida, mostrando a paixão de Vincent pelas cores. 

9) Peça que listem as principais características psicoló-
gicas de Van Gogh e de Theo.

Van Gogh: humano, angustiado, criativo, observador./Theo: 
humano, generoso, dedicado ao irmão.

10) Leia: “Quando eu for grande, quero tornar a vida das 
pessoas mais bela,quero trabalhar em algo que faça com que 
se sintam felizes.” (p. 4)

Vocês acham que o desejo de Vincent foi realizado?

Como disse a autora do livro na p. 17, os quadros de Vincent 
continuam celebrando a cor e embelezando o mundo. 

11) A autora se dirige ao leitor, usando a expressão que 
indica o final de um conto infantil “Entrou pelo pé do pato, 
saiu pelo pé do pinto”, mas alerta que a história não acabou. 
Por quê?

A autora quer dizer que Van Gogh ainda está entre nós, suas 
obras continuam encantando as pessoas. 

12) Que sentimentos e impressões essas obras lhes cau-
saram? Qual ou quais mais apreciaram? Por quê?

Respostas pessoais

caracteríticas estilísticas do texto
I. Trechos entre aspas: Os alunos devem inferir que são 

pensamentos, trechos de cartas dos dois irmãos e falas de 
Van Gogh e Theo, que tanto podem ter sido retirados da 
correspondência entre os irmãos quanto imaginados pela 
autora. 

II. Busca de interação, dirigindo-se diretamente ao leitor:
“Você já imagina o porquê...”(p. 9) / “... Mas espere porque 

a história ainda não terminou (p. 15).

atividades comPlementares
1) Localização geográfica dos países e cidades citados na 

história de Van Gogh.
2) (Em grupos) Minibiografia dos pintores que influen-

ciaram Van Gogh: Paul Gauguin, Pissaro, Monet e Seurat. 
3) Autorretrato com as cores vivas e puras usadas por 

Van Gogh.
4) Desenho de um jarro com flores tropicais inspirado 

na obra Os girassóis.
5) Pintura ou desenho de uma praça de sua cidade usan-

do a técnica do pontilhismo.
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