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Professor

Na nossa sociedade, demonstrar 
sentimentos e emoções muitas 
vezes chega a ser visto como sinal 
de fraqueza, principalmente para 
os homens. A afirmação de que 
“homem não chora”, ou seja, não 
verbaliza ou não demonstra seus 
sentimentos, continua a ser a ver-
dade de muitos. De maneira sen-
sível, com ilustrações delicadas e 
texto singelo, O Homem que Ama-
va Caixas fala exatamente dessa 
dificuldade.

Motivação para a leitura

Como em toda leitura para crian-
ças, procure lançar mão de estra-
tégias próximas à vivência dos 
pequenos, num exercício de expe-
rimentação e descobertas. Suges-
tões:

• Apresente o livro e leia com 
os alunos o título, o nome do au-
tor e da editora. Agora pode ser 
um bom momento para explorar 
com os alunos (para que desde 
cedo se acostumem a esse tipo de 
informação) os dados bibliográfi-
cos. Consultem juntos a página 2. 
Leiam a dedicatória e a pequena 
biografia do autor.

• Apresentar a 1ª e 4ª capas do 
livro abertas, revelando às crianças 
que se trata de uma única ilustra-
ção. Lançar as perguntas: Por que 
será que o homem e o menino 
estão de costas um para o outro? 
Peça que descrevam o cenário; 
seria bom observar que, cobrindo 
o horizonte há uma nuvem (essa 
nuvem vai se dissipar ao longo 
da história). O que o homem tem 
nas mãos? Do que será feito esse 
avião? O que está escrito na pipa 
do garoto?

Durante a leitura

Numa leitura compartilhada, 
sugerimos ler o texto e ir atentan-
do para as diversas minúcias das 
ilustrações. Se seus alunos já são 
leitores independentes, peça que 
leiam prestando atenção ao que 
os desenhos dizem. Nesse caso, 
aproveite as sugestões abaixo 
numa retomada da leitura.

• na p. 3, o pai aparece sozinho. 



Ele parece triste ou alegre?
• nas pp. 4 e 5, a imensidão do 

mar a se confundir com o céu, e, 
abraçado à sua pipa, o menino só 
com seu cachorro. O que pode re-
presentar a pipa para ele? Ele está 
cabisbaixo, parece triste. Por quê?

• nas pp. 6 e 7, o menino solta a 
pipa, em que se lê a palavra “pai”. 
Parece que ele liberta seus sen-
timentos e, à sua frente, surge o 
horizonte a separar céu e mar, mas 
ainda envolto por nuvens. De cos-
tas para o garoto, só seu cachorro.

• nas pp. 8 e 9, no que o pai es-
tará pensando? Observem que ele 
repete, de certa forma, os gestos 
do menino, de abrir os braços.

• nas pp. 12 e 13, no alto do mor-
ro, o pai já consegue olhar para 
o filho ao mesmo tempo em que 
aprecia uma pequena caixa em 
sua mão, que pode ser interpre-
tada como uma representação do 
próprio filho. O menino continua 
de costas para o pai.

• nas pp. 15 e 16, atrás do caste-
lo que construiu, o pai, escondido, 
ainda não consegue se mostrar ao 
filho.

• nas pp. 17 e 18, o pai já conse-
gue acompanhar o vôo do filho. E 
parece que as nuvens começam a 
se dissipar.

• nas pp. 21 e 22 e 25 e 26, em 
que objetos o pai transforma as 
caixas?

• nas pp. 23 e 24, o pai já brinca 
junto com o filho.

• nas pp. 27 e 28, o pai e o filho 
sobem o morro correndo, como se 
vencessem um grande obstáculo.

• nas pp. 29 e 30, vencido o obs-
táculo, pai e filho juntam aquilo 
que gostavam: uma pipa, mas des-
ta vez feita de caixas. As nuvens se 
foram.

• na p. 31, finalmente aparece a 
luz do Sol: eles descobriram um 
jeito próprio de demonstrar o que 
sentem um pelo outro.

Após a leitura

Com a história bem entendida, 
pergunte às crianças se, algum dia, 
já se sentiram como os persona-
gens do livro, se já tiveram dificul-
dade em revelar o afeto que sen-
tem por alguém.

• Pergunte-lhes de que maneira 
costumam demonstrar o carinho

que sentem por seus pais. E 
como os pais costumam demons-
trar o amor que sentem por eles?

• Num desafio, peça que cada 
criança escolha rapidamente um 
coleguinha e lhe dê um abraço. Ao 
final, solicite que contem como se 
sentiram.

• Em seguida, peça que esco-
lham um modo de representar o 
amor que têm por seu pai, por sua 
mãe ou pelos dois, fazendo um de-



senho, um objeto de sucata, uma 
pintura num tecido, um cartaz, 
uma frase, um poema etc.

• De lição de casa para os pais, 
solicite-lhes que também produ-
zam e enviem para a escola algo 
que represente o amor que sen-
tem pelo filho.

• Com esses objetos ou produ-
ções, organize uma exposição, que 
pode ser enriquecida com diversas 
atividades que estimulem pais e fi-
lhos a se aproximar, se abraçar, se 
beijar, ou a simplesmente brincar 
juntos.

Outras leituras

Do mesmo autor-ilustrador:

• Pedro e Tina. São Paulo: Brin-
que-Book. Altamente recomendá-
vel FNLIJ/1999.

• Patrícia. São Paulo: Brinque-
-Book Editora, 1997.

• Vira-Lata. São Paulo: Brinque-
-Book. Acervo básico FNLIJ/2006.

• Ana, Guto e o Gato Dançari-
no. Brinque- Book. Acervo básico 
FNLIJ/2004.

Como ilustrador:

• Para onde vai a Quinta-feira? 
Texto de Janeen Brian. São Paulo: 
Brinque-Book, 2003. Acervo básico 
FNLIJ/2003. PNLD/2004.

• Filhotes de bolso. Texto de Mar-
garet Wild. São Paulo: Brinque-
-Book. Altamente recomendável 
FNLIJ/2002. PNLD/2003.

Sobre o mesmo tema:

• Mamãe, você me ama? Texto de 
Barbara M. Joosse e ilustrações de 
Barbara Lavallee. São Paulo: Brin-
que-Book. Altamente recomendá-
vel FNLIJ/1995.

• O Beijo. Texto e ilustrações de 
Valérie D’Heur. São Paulo: Brinque-
-Book, 2002.
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