
Manual do  
professor

Elaborado por Leila Barros
Doutora em Literatura Comparada pela UFMG. 

Pós-doutoranda em Educação pela UFMG.

Você é livre!
Dominique Torrès  
ILUSTRAÇÕES: Christiane Costa 
TRADUÇÃO:  Maria Valéria Rezende



Introdução 3
Sobre a escritora 4
Sobre a tradutora 5
Sobre a ilustradora 5

Explorando a obra: A pré-leitura 5
Explore os paratextos 6
Explore a materialidade do objeto livro 7

Explorando a obra: Após a leitura 7

Explore a relação do texto verbal com o texto visual 7
Sobre a temática, o gênero e a categoria 9
Explorando o gênero Romance 10
Explorando o tema 11
As relações intertextuais com outras obras 11

Outras propostas de atividades 14

Orientações gerais para uma abordagem interdisciplinar 14
Sugestões de leitura 14

Su
m

ár
io



Você é livre! | Dominique Torrès
3

Manual do  
professor

Você é livre!
Dominique Torrès (TEXTO) 

ILUSTRAÇÕES: Christiane Costa

TRADUÇÃO: Maria Valéria Rezende

  J Introdução

Caro(a) educador(a),

Você tem em mãos um guia para auxiliá-lo(a) a trabalhar, em sala de aula, com a obra 
Você é livre!, de Dominique Torrès, com tradução de Maria Valéria Rezende e ilustrações 
de Christiane Costa. Aqui, buscamos oferecer um material de aperfeiçoamento e algumas 
sugestões para você ampliar seus estudos e melhor contribuir para o avanço da aprendizagem 
dos estudantes, além de orientações e propostas de atividades, ao preparar suas aulas.

Tenha sempre em mente que é muito importante planejar adequadamente as atividades 
com os livros de literatura, de maneira a tornar significativo o tipo de aprendizado que só 
a literatura oferece. É fundamental que essa leitura na escola não seja aleatória, mas que 
o contato com os livros promova debates, reflexões e – por que não? – a escrita sobre os 
mais diversos temas e em diversos gêneros textuais.

A literatura tem um importante papel no contexto escolar, um papel especial e único 
de, ao suprir a necessidade humana de ficção e fantasia, colocar-nos diante dos outros e de 
nós mesmos, permitindo vivenciar experiências que, de outra forma, não seriam possíveis. 
Entendemos, como defendeu o crítico Antonio Candido,1 que a literatura é um bem 
simbólico a que todos os seres humanos têm direito, porque ela nos humaniza e nos põe 
diante dos nossos próprios conflitos e contradições.

Em primeiro lugar, no trabalho com a literatura é fundamental proporcionar o manuseio 
da obra pelos estudantes, além da liberdade para que todos expressem suas opiniões a respeito 
do que foi lido e que os sentidos não se fechem na leitura única do professor.

Ao trabalhar a literatura na escola, no entanto, é preciso ter cuidado para que ela não 
seja inadequadamente escolarizada. Conforme nos ensina a professora e pesquisadora Magda 
Soares,2 é preciso cuidar para que ela não esteja a serviço exclusivo do pedagógico, de 
ensino de conteúdos ou com objetivos claramente moralistas. A leitura literária demanda 
sensibilidade e um olhar aberto a várias leituras possíveis.

1  CANDIDO, Antonio. 
O direito à literatura. 
In: Vários escritos. Rio 
de Janeiro: Ouro Sobre 
Azul, 2011. p. 171-193.

2 A esse respeito,  
veja o artigo: 
SOARES, Magda. A 
escolarização da leitura 
infantil e juvenil. In: 
EVANGELISTA, Aracy A. 
M.; BRANDÃO, Heliana 
M. B.; MACHADO, 
Maria Z. V. (Orgs.). A 
escolarização da leitura 
literária: o jogo do 
livro infantil e juvenil. 
2. ed. 3. reimp. Belo 
Horizonte: Autêntica, 
2011. p. 17-48.
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É importante também proporcionar aos jovens leitores a ampliação de sua bagagem 
estética, ética e cultural, respeitando suas escolhas pessoais e dialogando com elas, mas 
sempre oferecendo outras e diversas possibilidades, para que possam formar seus próprios 
repertórios de leitura, circulando pelos mais diversos gêneros textuais.

Vamos conversar sobre a obra?

Material de apoio
 Sobre a obra

Você é livre! é um comovente romance sobre a escravidão que até 
hoje perpetua no Níger, país da África Ocidental, e sobre a luta de 
quem sonha com a liberdade. A narrativa apresenta a história de 
um garoto que, junto com a família, são escravos de uma família 
de tuaregues. Amsy, sua irmã Assibit, o pai Backa e a mãe Takané 
são submetidos a castigos físicos e psicológicos, fome e uma vida 
precária, mas servem aos seus patrões com a subserviência de 
quem nunca ousou questionar os próprios direitos. Até que aparece 
um homem gentil, Muhamed, que leva embora o garoto e, mais 
tarde, o ajuda a resgatar também sua família. Muhamed faz parte 
de uma organização nigerina que luta pela abolição da escravidão 
no seu país, a Timidria. A autora Dominique Torrès preside outra 
associação – Réagir dans Le Monde – que recolhe doações para 
permitir que homens e mulheres recém-libertos possam sobreviver 
por seus próprios meios e, assim, fugirem do círculo vicioso 
da escravidão. Parte dos direitos autorais da obra é entregue 
diretamente à associação, como indicado na página 109.

  J Sobre a escritora

Dominique Torrès é repórter do canal France 2, da televisão francesa; é militante 
dos direitos humanos e já produziu quatro filmes para a televisão e escreveu livros sobre a 
escravidão contemporânea. Fundou, em 1993, o Comité contre l’Esclavage Moderne (Comitê 
Contra a Escravidão Moderna), que luta contra o tráfico de seres humanos na Europa. Em 
2006, fundou a organização Réagir dans Le Monde (Reagir no Mundo), que luta contra a 
escravidão em outras partes do mundo, assim como no Níger. É autora do livro Esclaves 
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(Escravos), sem tradução no Brasil. Sobre o romance Você é livre!, a autora afirma sua intenção 
de escrever para jovens, já que, segundo ela, é necessário despertá-los “para essa questão, 
para que eles agarrem a tocha e levem adiante essa mensagem e essa luta.”

  J Sobre a tradutora

Maria Valéria Rezende nasceu em Santos (São Paulo), em 1942, e mora atualmente 
em João Pessoa (Paraíba). Graduada em Língua e Literatura Francesa, pela Universidade 
Nancy (França), e em Pedagogia pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo), é mestre em Sociologia pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba). Há muitos 
anos, é freira missionária, atuando com educação popular não só no Brasil, mas também 
no exterior. Já lutou em prol dos direitos de pequenos agricultores e, em função disso, 
tornou-se desafeto de latifundiários. Dedica-se também à formação de leitores-escritores, 
à tradução e à escrita. É autora de vários livros de literatura e já ganhou prêmios literários 
importantes. Criou, junto com outras escritoras, um grupo do Facebook chamado “Mulherio 
das Letras”, a fim de dar maior visibilidade a autoras mulheres. 

  J Sobre a ilustradora

Christiane Costa é mineira de Belo Horizonte e trabalha na área editorial como 
designer há alguns anos. É formada em Design Gráfico pela UEMG (Universidade Estadual 
de Minas Gerais) e artista gráfica formada pela UFMG (Universidade Federal de Minas 
Gerais). Você é livre! foi o primeiro livro que ilustrou. Para ela, “cada trabalho pede uma 
técnica diferente, um ponto de partida para crescer e ganhar identidade. Este começou 
com recortes, colagens e interferência digital em fotografias”.

Explorando a obra 
A PRÉ-LEITURA

Antes da leitura da obra, é interessante explorar os elementos presentes no livro e que 
não fazem parte do texto propriamente dito, mas o complementam: os paratextos.

PARA NÃO ESQUECER: Todas as mensagens e comentários acessórios que cercam o 
texto são chamados de paratextos, como: título, capa, contracapa, prefácios, posfácios, 

dedicatórias, apresentação dos autores, orelhas, entre outros.
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Os paratextos são recursos importantes para que o leitor compreenda melhor a obra, 
ou mesmo decida se vai lê-la ou não. Ou seja, os paratextos podem ser fundamentais para 
motivar os estudantes para a leitura.

  J Explore os paratextos

• Comece pelo título. Estimule o debate para que seus alunos façam inferências: o título 
é instigante e possibilita várias hipóteses de significado. Mostrando a ilustração da capa 
(com um menino negro), é provável que os estudantes mencionem o tema da escravidão. 
Para o jovem leitor brasileiro, a imagem do camelo e da figura humana coberta por um 
turbante talvez não desperte muitos sentidos em relação à obra, mas a leitura do texto 
da quarta capa oferecerá as pistas necessárias para sua significação.

• Chame a atenção para a ilustração da capa, uma bela pintura do artista plástico francês 
Thomas Ehretsmann, retratando parte do rosto de um menino negro, demonstrando certa 
apreensão, e uma figura humana toda coberta, montada em um camelo. Comece a chamar 
a atenção dos estudantes para o espaço narrativo do romance e seus elementos próprios.

• Geralmente, o texto da contracapa tem o objetivo de atrair o possível leitor para a obra. 
Nesse caso, há uma pequena sinopse que instiga o leitor, ao informar o assunto (a escravidão 
em pleno século XXI) e o duro caminho de luta pela liberdade que o protagonista terá de 
enfrentar. Há também uma pequena legenda que chama a atenção para o caráter histórico 
da narrativa: “Um romance-reportagem sobre escravidão e liberdade”.

• Ao final, a obra conta com dois pequenos textos explicativos sobre a Timidria, associação 
que luta para abolir a escravidão no Níger, e sobre a associação francesa Réagir dans Le 
Monde (Reagir no Mundo), que recolhe doações para permitir que os escravos recém-
libertos possam se sustentar autonomamente durante os primeiros meses da libertação.

• Há uma pequena introdução em que a autora conta rapidamente um episódio ocorrido 
na cidade de Niamey, capital do Níger, com um garotinho de rua, a quem ela dedica a 
história contada no livro. Nesse mesmo texto, ela faz outras duas dedicatórias.

• O livro conta ainda com apresentações sobre a autora, a tradutora e a ilustradora, 
contextualizando a atuação profissional de cada uma delas, sendo bastante úteis para 
situar o jovem estudante e os leitores em geral.

• É bastante comum uma obra fazer referência, mais ou menos explícita, a outras 
obras, outros autores, outras artes. São as relações intertextuais, recursos expressivos 
importantes, que proporcionam uma rica experiência de leitura pois contribuem para 
o enriquecimento da bagagem cultural, estética e ética do leitor. Quanto maior for a 
diversidade e a quantidade de leituras realizadas, mais o leitor percebe essas relações 
entre os textos, e mais os textos se enchem de variados e múltiplos sentidos. A frase 
de abertura da obra é uma epígrafe (um tipo de referência intertextual) altamente 
significativa, porque problematiza o tema da obra: a escravidão. O texto é de autoria de 
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Oumar Ibnoul Khattâb, segundo califa do Islã, e diz: “Desde quando vocês tornaram 
os homens escravos, se suas mães os pariram livres?”. Portanto, a própria epígrafe já 
propõe e possibilita um debate importante sobre escravidão e liberdade.

  J Explore a materialidade do objeto livro

• Aprecie o livro como um objeto estético. Manuseie-o e estimule seus alunos a fazerem 
o mesmo. Nessa exploração realizada pelo leitor e na leitura atenta e minuciosa, muitas 
outras descobertas podem ser feitas.

• Instigue seu aluno a identificar as informações constantes num livro: ficha catalográfica, 
dados gerais sobre a obra, explique o que é copyright e a importância dos direitos 
autorais. Neste caso, o leitor toma conhecimento de que parte dos direitos autorais 
da obra será entregue a uma associação que luta pelo fim da escravidão no mundo. É 
importante que, nessa etapa dos anos finais do ensino fundamental, o estudante já esteja 
familiarizado com o objeto livro e com seus elementos, sabendo ler adequadamente 
cada um deles. Também é interessante que, às vezes, nesses espaços em que prevalecem 
textos informativos, pode haver surpresas, como uma ilustração que começa a narrar 
a história (mais frequente em livros infantis).

Explorando a obra: 
APÓS A LEITURA

  J Explore a relação do texto verbal com o texto visual

• Aprecie as ilustrações, buscando perceber suas relações com o texto verbal. Explore com 
os alunos (e deixe que eles verbalizem, oralmente ou por escrito) os sentidos presentes 
nas imagens.

• Trabalhe com os estudantes a importância do texto visual numa narrativa. Incentive-
os a observarem com calma os detalhes das ilustrações: as cores (laranja, preto e cinza, 
as únicas usadas ao longo de toda a obra); a técnica utilizada (recortes, colagens e 
interferência digital em fotografias), entre outros aspectos.

• A respeito da escolha das cores, é interessante observar que a opção por uma cor 
quente (o laranja presente nas ilustrações, na capa e contracapa, na folha de rosto e 
no início do primeiro parágrafo de cada capítulo) evoca diretamente o calor e o sol 
do deserto.
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• Vale a pena ler o que a própria ilustradora expressa sobre a criação das imagens, que 
têm referências em “cartazes, fotos de manifestações de protesto e de elementos que 
remetem à cultura africana e à vida no deserto”. As imagens representam, para ela, um 
pouco do que percebeu “no crescimento de Amsy e sua família, nas turbulências que 
viveram, nas coisas novas que foram passando a fazer parte de seu universo e de sua 
mudança de postura”.

• A ilustradora parte de fotografias (que podem supor certa objetividade e figurativismo) 
para compor ilustrações que mais sugerem do que pretendem representar objetivamente a 
realidade. As imagens apelam para o simbólico, como na página 89, em que os elementos 
“balança”, “chave”, “cadeado” e “corrente” simbolizam o que está expresso no texto 
verbal. Trata-se do julgamento dos patrões da família de Amsy: o juiz (representado 
pela balança) deve decidir se os pais de Amsy ficam com ele ou com os patrões; de 
sua decisão, depende a liberdade (a chave) dos pais escravos (as correntes). Também 
sugestiva é a imagem da página 103, que mostra figuras humanas (tuaregues) ao fundo 
e, em destaque, em primeiro plano, uma corrente que se quebra (a mesma que aparece 
no título, na folha de rosto).

• A imagem final, na página 108, talvez a mais metafórica de todas, representa mãos e 
braços unidos, num gesto que indica a necessidade de união para combater a escravidão. 
Ao lado dessa imagem, é significativo que apareçam as referências sobre as organizações 
de combate à escravidão: a nigerina Timidria e a francesa Réagir dans Le Monde, que só 
são viáveis graças a um esforço conjunto.

Reprodução das  
p. 5 e 103.
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  J Sobre a temática, o gênero e a categoria

A obra Você é livre! é destinada a estudantes de 8º e 9º anos do ensino fundamental. 
Trata-se de um romance sobre a escravidão no Níger, país da África Ocidental, e sobre a 
luta pela liberdade. A obra é organizada em 16 capítulos curtos, além do “epílogo”, tendo 
uma introdução, com dedicatórias da autora e uma pequena história sobre um menino de 
rua que conheceu em Niamey, capital do Níger, a quem ela dedica a obra, o que demonstra 
sua preocupação humanística, especialmente com pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. A temática é densa e comovente, mas a obra possui a estrutura narrativa da obra 
próxima o jovem leitor: muitos diálogos, uma linguagem simples e fluida, favorecendo a 
leitura e despertando o senso crítico e a empatia dos leitores com os personagens vítimas 
da crueldade do trabalho escravo. A temática abordada propicia um diálogo com a história 
atual e um enfoque nas relações pessoais dos indivíduos e sua conexão com o mundo a sua 
volta e com o livre exercício da cidadania. É uma temática adequada e relevante para esse 
público-alvo, estando em consonância com os componentes curriculares para o 8º e o 
9º ano do ensino fundamental. Em função da linguagem direta, dos muitos diálogos e do 
tema tratado de maneira simples, a obra tem potencial para despertar o gosto pela leitura 
e ampliar a bagagem estética, cultural e ética do jovem leitor, oferecendo subsídios para 
uma leitura crítica da história e da complexidade das relações humanas. O maior ou 
menor aprofundamento, em um ou mais assuntos abordados, vai depender do interesse e 
da maturidade de cada turma e da avaliação e necessidade do professor.

Vamos explorar melhor a estrutura da obra?

Reprodução das  
p. 108.
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  J Explorando o gênero Romance

 P É importante pensar que os gêneros vão se mesclando uns aos outros; vão surgindo 
novas classificações, a partir das tradicionais; e que circula uma grande quantidade de 
textos que nem sempre aceitam classificações tão rígidas. Nesse caso, é tênue o limite 

entre a novela e o romance, havendo atualmente certa tendência à diluição do primeiro 
termo, em prol do segundo. Pensando assim, consideramos Você é livre! como um romance, 

por ser uma narrativa de extensão relativamente longa, estruturada com os seguintes 
elementos: enredo, tempo, espaço, personagens, clímax e desfecho.

Na obra Você é livre!, a história é contada em terceira pessoa, por um narrador onipresente 
e onisciente, havendo trechos em itálico que representam os pensamentos dos personagens. 
Converse com seus alunos sobre a importância do ponto de vista em uma narrativa, mostrando 
como esse recurso influencia o que é narrado e como é narrado. Nesse caso, a estratégia 
de registrar os pensamentos dos personagens confere a esses textos um tom mais reflexivo 
e subjetivo. Vejamos o trecho abaixo, em que a mãe de Amsy não tem coragem de revelar 
a ele o que está em seu pensamento:

Takané fica em silêncio, com o olhar perdido longe dali, como se visse o deserto e 
a noite escura, uma aldeia ou uma cidade, e, nesse lugar imaginário, um rapazinho, 
o seu.
Nesse lugar imaginário, no meio da noite, ela acaricia os cabelos dele e ouve sua 
própria voz dizer:
Eu conheço essa lei, Amsy. Eu ouvi falar desses homens que percorrem o país para ajudar os 
escravos a se libertarem. Mas sei também que a vida dos libertos é ainda mais dura que a nossa.
[...]
Takané imagina-se comunicando ao filho esses pensamentos e lembranças, mas 
nenhuma palavra sai, de fato, de sua boca. (p. 42-43)

Diferente do conto e da novela, que são narrativas mais breves, no romance existem vários 
momentos de clímax e consequente resolução de cada um dos conflitos. Um exemplo é a 
passagem do julgamento dos patrões de Amsy: há certa expectativa do leitor pela chegada ou 
não dos patrões, se os pais de Amsy também irão e, mais importante, pelo veredito do juiz.

O espaço central da narrativa são cidades do Níger: Abalak, onde o grupo tuaregue 
mantém um acampamento e onde vivia a família de Amsy; Niamey, a capital, onde Amsy 
vive por uns meses com outra família, até reencontrar os pais e voltar para sua terra natal, 
e novamente Abalak, onde começam uma nova vida.

O tempo é linear e a narrativa se passa ao longo de um pouco mais de um ano. 
Transcorrem-se três meses desde que o menino saiu do acampamento tuaregue, onde vivia: 
“Há três meses que o menino não vê a mãe, e há cinco, o pai [...]” (p. 85). Mais quatro 
meses se passam “desde o processo no tribunal” (p. 98), época em que os pais e Amsy estão 
instalados e vivendo de seu trabalho, quando a filha Assibit reaparece. Mais “seis meses se 
passaram desde a volta de Assibit” (p. 105, grifo nosso).
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Os personagens principais são: Amsy, sua irmã Assibit, o pai Backa e a mãe Takané (escravos 
da família tuaregue); Seydi, o melhor amigo de Amsy e filho dos patrões; Muhamed, ex-
escravo integrante da organização Timidria, que se dedica a resgatar e proporcionar uma 
nova vida aos escravos recém-libertos; Karim, Hadiza e Abdu, a família que acolhe Amsy 
até o reencontro com seus pais.

É importante destacar o grande valor da cultura oral, das histórias e das palavras para o 
povo retratado na narrativa. Amsy adora ouvir as histórias contadas pelo pai, constituintes de 
sua raiz e sua cultura, que explicam a vida e servem de reflexão para os mais diversos assuntos:

Volta-lhe à memória uma história que o pai lhe contou; uma dessas belas histórias 
que ninguém sabe se aconteceram de verdade ou não, porque os escravos têm 
pelo menos isso em comum com seus patrões tuaregues: todos adoram inventar 
histórias. (p. 51)

Daí é significativa a importância dada às palavras, como no episódio em que Muhamed 
chama Amsy de amigo e ele não acredita: “Essas palavras ficarão com ele o dia inteiro, como 
uma brisa leve. ‘Meu amigo’!” (p. 23). Ou quando o mesmo Muhamed declara sua confiança nele:

Confiança...
Amsy repete a palavra para si mesmo. Ele a sente como se fosse um passarinho 
doce e frágil entre suas mãos.
Não, decididamente essa palavra não é para Amsy! (p. 21)

Por fim, também é significativa e crucial a importância dada à fogueira, ao redor da 
qual se contam as histórias. E Amsy e sua família conhecem o poder terapêutico e catártico 
das histórias:

Amsy escolhe os gravetos com cuidado; esta noite tudo tem de estar perfeito. Pela 
primeira vez na vida, sua família vai comer reunida em volta de um fogo. Em volta 
de nossa própria fogueira! Não haverá nem contador de casos nem cantor, como 
costuma haver nas tendas dos patrões tuaregues, mas quem sabe? Talvez Backa resolva 
contar uma história! (p. 97)

Sim, esta noite, na sua primeira refeição em liberdade, Backa contará uma história; porque 
tem de ser uma refeição alegre, apesar da falta de Assibit, e só as histórias no ajudam 
a superar certas dores. (p. 97)

Professor, incentive os alunos a explorarem a obra, percebendo os elementos próprios 
do gênero literário. Veja algumas perguntas, entre várias, que podem ser feitas:

• Quais personagens da narrativa são mais marcantes? Qual a importância deles na história?

• É possível identificar o tempo da história narrada?
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• Onde se passa a história narrada? Identifique algumas descrições dos locais e personagens 
retratados, além dos hábitos e cultura dos tuaregues e, após uma pesquisa (de textos, imagens, 
vídeos, mapas etc), compare os resultados com a forma como são retratados na obra.

• Quais seriam alguns dos momentos de clímax da história, ou seja, os momentos de 
maior tensão? Peça aos estudantes para escolheram um desses momentos e relatarem 
como o personagem resolve a situação de conflito. Ao final, eles perceberão que há 
vários momentos de tensão e resolução da tensão, e assim sucessivamente.

É importante destacar que, embora ficcional, a obra aborda fatos reais da história atual 
do Níger, na África Ocidental e, além da função estética, tem um objetivo de denúncia da 
escravidão no Níger. Sendo um romance-reportagem, conforme caracterizado na quarta 
capa, é importante contextualizar alguns fatos, lugares, termos próprios da cultura tuaregue. 
Há duas notas de rodapé da tradutora, explicando quem são os tuaregues (p. 12) e o que é 
o milheto (p. 15), que servem para elucidar pontos da narrativa para o jovem leitor. Alguns 
outros termos são explicados na própria narrativa. Solicite aos próprios alunos que façam 
um Glossário com esses termos, anotando os significados de cada um deles e anotando 
também as dúvidas que surgirem. Alguns exemplos de termos que são explicados dentro 
da própria narrativa: haratin (p. 18), akli (p. 29), Corão (p. 30), grigri (p. 35).

A pesquisa e o Glossário (outros termos podem ser acrescentados, a partir dos resultados 
da pesquisa) podem ser usados para traçar um perfil sobre esse povo, sua cultura, seus 
costumes, e sobre as condições de vida desses escravos nos dias de hoje.

  J Explorando os temas

De maneira bastante ampla, a temática abordada pela obra – a escravidão no Níger 
nos dias atuais e a luta por liberdade – propicia um rico diálogo com a História. Por meio 
da narrativa ficcional do menino nigerino Amsy, que foge do cativeiro junto à família, a 
autora (também repórter) denuncia a escravidão no país.

De maneira poética e pungente, a autora revela os vários dramas dos personagens cativos, 
em princípio paralisados diante da liberdade. Num primeiro momento, ele sequer se sente 
merecedor de direitos, tão entranhada nele próprio e tão banalizada está a escravidão a que 
ele e sua família estão submetidos. A narrativa vai construindo essa libertação paulatina que 
o personagem terá de conquistar, dentro de si mesmo, e ainda ensinar aos pais: “O garoto 
olha para seus próprios pais, que parecem meio perdidos. De agora em diante, viverão os 
três juntos, e é ele, seu filho, quem deve ensinar-lhes a liberdade.” (p. 93).

Aos poucos, Amsy se libertará do pavor de ser livre, sentimento a que Muhamed 
se refere no trecho: “– Você precisa saber que, às vezes, os adultos se recusam a deixar o 
acampamento do patrão. Eles têm medo. Estão tão acostumados com a situação de cativeiro, 
que a própria ideia de viver livre os apavora” (p. 70). O drama de Amsy é que ele está num 
mundo diferente, cujas regras desconhece, portanto, não sabe como agir, sentindo-se perdido 
e com medo: “Não teme que lhe batam, é uma sensação mais difusa, até mais angustiante, 
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porque ele agora está num mundo cujas regras desconhece” (p. 50). Durante muito tempo, 
o garoto nigerino não conseguirá usufruir da liberdade conquistada e se sente deslocado 
em novos ambientes com novas regras aos quais não está acostumado.

Pela temática importante e tão atual, a obra entrelaça ainda sociedade, política e cidadania, 
retratando as descobertas e os conflitos do menino recém-liberto da escravidão, habituado a 
servir sem questionar seus direitos, discutindo sua relação com o mundo à sua volta e com 
as leis de um país que, para serem cumpridas, demandam muita luta e questionamento do 
status quo. A obra retrata a sofrida mudança desse menino, quando ganha a independência, sua 
interação com a sociedade que o rodeia e com a necessidade de exercitar sua cidadania e se 
firmar como uma pessoa de direitos. Assim, a temática permite um enfoque nas relações pessoais 
dos indivíduos e sua conexão com o mundo a sua volta e com o livre exercício da cidadania.

Paralelamente, outro tema é bastante forte na obra: os direitos humanos. A obra possibilita 
problematizar o tema do tolhimento às liberdades individuais levadas ao extremo pelo regime 
escravocrata, considerando que ser livre é (ou deveria ser) direito básico e inapelável de todo ser 
humano. O que se coloca em questão é a própria dignidade humana: “Amsy fica contente, aliviado. 
Para agradar a Hadiza, vai trazer os melhores gravetos! Ele, que passou a vida a servir aos outros, 
sem dúvida, durante um tempo, precisará sentir-se útil para se sentir digno de existir” (p. 58).

Enfim, por meio dessa temática, a obra oferece subsídios para debater questões relativas 
à essência da própria experiência literária, que é o “vestir a pele” do outro, colocar-se no 
lugar do outro. Dessa forma, Você é livre amplia as referências estéticas, culturais e éticas do 
leitor e contribui para debates acerca da realidade (próxima ou distante do leitor, no tempo 
ou no espaço), sobre si mesmo e sobre o outro.

Outras propostas de atividades
• Trabalhe a expressão de opiniões. A obra apresenta um tema extremamente polêmico, 

com grande potencial para um amplo debate: a escravidão “moderna” a que estão 
sujeitos seres humanos de diversas nacionalidades, em pleno século XXI. A temática 
pode parecer distanciada de nós, brasileiros, mas você pode colocar em debate, em 
sala de aula, o trabalho escravo a que são submetidos homens, mulheres e crianças em 
determinadas atividades e regiões do nosso próprio país.

• Amplie os temas presentes na obra. Você pode pesquisar livros, filmes, telas e outras 
obras literárias que apresentem os mesmos assuntos. É uma forma instigante de saber 
mais a respeito do que foi abordado e de se informar sobre fatos, problemas do mundo 
contemporâneo e a complexidade atual de diversas sociedades. Se a escola onde você 
trabalha contar com uma biblioteca, essa pesquisa poderá ser feita nesse espaço, com a 
ajuda da bibliotecária.

• Você pode propor a criação de um clube de leitura na escola, para que os estudantes 
compartilhem suas experiências de leitura e busquem avançar na ampliação de sua 
bagagem cultural, estética ou ética. Assim, eles poderão formar uma comunidade de 
leitores, trocando experiências de leitura e discutindo temas relevantes para sua formação. 
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Orientações gerais para uma abordagem 
interdisciplinar

Em função de sua característica principal, o diálogo com fatos históricos, é possível 
trabalhar com Você é livre! numa abordagem interdisciplinar com outras áreas e disciplinas.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), uma das unidades temáticas 
previstas para a disciplina de História, no 8º ano do ensino fundamental, é “Os processos 
de independência nas Américas”, tema que pode servir de base para tratar a escravidão 
contemporânea em outras partes do mundo, inclusive no Níger. Os alunos podem ser 
instrumentalizados para identificarem e contextualizarem as especificidades da escravidão no 
país africano, sua história, os aspectos populacionais e as conformações territoriais envolvidas. 
Como o abolicionismo no Brasil também é uma unidade temática a ser trabalhada nesse 
ano, os professores podem estabelecer paralelos entre os dois processos, no Brasil e no Níger.

No 9º ano, também há unidades temáticas que podem servir de paralelo para discussão 
dos temas presente no livro: “O colonialismo na África” e “As guerras mundiais, a crise do 
colonialismo e o advento dos nacionalismos africano e asiático”. 

Segundo a BNCC, também é um objeto de conhecimento de História a criação 
da ONU (Organização das Nações Unidas), logo após o fim da Segunda Guerra, e a 
questão dos Direitos Humanos. Portanto, é pertinente debater criticamente todos esses 
assuntos, fazendo inclusive uma leitura crítica da Carta dos Direitos Humanos, relacionando-a 
“ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, 
valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos 
agentes responsáveis por sua violação.”
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