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O amor tem cor? Tem tamanho? 
Tem som, gosto ou forma? A difi-
culdade que experimentamos em 
definir, dar corpo ao amor, está re-
lacionada a sua própria natureza: 
emoções, afetos, sentimentos são 
vividos por todos nós, mas sem-
pre é difícil por em palavras; cada 
pessoa tem sua própria maneira 
de perceber, sentir e dizer o amor. 
Por isso o amor está em toda par-
te: na poesia, nas artes plásticas, 
na música, nas relações entre as 
pessoas,na natureza, no mundo, 
em nós mesmos...

Qual é a cor do amor? vem nos 
lembrar que, muitas vezes, quan-
do não conseguimos definir algo 
complexo, podemos tomar parte 
do todo e investir nossos signifi-
cados. O elefantinho cinzento, em 
sua busca da cor do amor, vai nos 
mostrando como cada um sente e 

vê cor diferente no amor. O estra-
nhamento dos animais frente às 
sugestões do elefantinho reforça a 
imagem do amor que está em toda 
parte. As ilustrações, que colorem 
todo o livro, dão graça ao texto e 
enriquecem a interpretação.

Antes da leitura

Converse com as crianças sobre 
comosentimos as emoções. Pro-
cure fazer uma pequena lista das 
emoções que as crianças referem, 
pois você pode aproveitar estas 
informações para realizar um tra-
balho após a leitura. Se o grupo 
envolver crianças pequenas, que 
nãoconseguem ainda “nomear 
as emoções e os sentimentos”, dê 
exemplos de situações ou cenas 
cotidianas em que as emoções 
aparecem. Não se restrinja somen-
te às “boas emoções”.

Logo antes de ler deixe que as 
crianças respondam Qual é a cor do 
amor? Observe se aparecem dis-
cussões, como cada criança se co-
loca, se concordam, se discordam, 
se sustentam seu ponto de vista e 
se modificam sua resposta a par-
tir de outras respostas ouvidas no 
grupo. Você pode introduzir o livro 
motivando as crianças “será que o 
elefantinho cinzento vai descobrir 
qual é a cor do amor”?



Lendo o livro

Apresente o livro às crianças 
lembrando-se de identificar a au-
tora e o ilustrador. Comente que 
o livro foi escrito na Inglaterra e 
quem foi que o “reescreveu” em 
português.

O texto verbal é construído a 
partir do diálogo entre o elefanti-
nho cinzento e os animais e uma 
outra voz, que narra o percurso do 
elefantinho. No momento da lei-
tura use sua expressividade para 
marcar as diferentes vozes. Não é 
preciso modificar muito sua pró-
pria voz, nem fazer vozes exage-
radas ou caricatas. Você pode des-
cobrir que a velocidade com que 
lemos as palavras, a forma como 
pronunciamos os sons e pequenas 
variações na altura e intensidade 
da voz podem criar uma atmosfe-
ra interpretativa rica. Deixando o 
texto passar por seu corpo, você 
poderá sentir mais gosto em ler o 
livro e as crianças percebem isso 
muito bem.

Após a leitura

As ilustrações do livro são mui-
to bem cuidadas. Em uma segun-
da leitura, você pode fazer pau-
sas para comentar as ilustrações, 
como por exemplo:

• Como existem animais curio-
sos nesta história! Vamos ver com 

quem o elefantinho está falando 
e quem mais está ouvindo a con-
versa!

• Onde será que encontramos a 
cor do amor dos animais? Peça às 
crianças que identifiquem as cores 
que estão em foco em cada pági-
na.

• Será que conseguimos ver onde 
está o amor entre os animais? So-
licite às crianças que procurem 
animais em relação: o amor pode 
aparecer na família, entre compa-
nheiros, amigos.

Qual é a cor do amor? tem um 
tema especial: fala de como cons-
truímos conceitos abstratos como 
as emoções e os afetos. Essa cons-
trução pode partir de uma parte 
até chegar à resposta ou pode 
partir de uma resposta e desenvol-
ver suas partes. Se lermos o livro 
tradicionalmente, encontraremos 
uma maneira de construir os con-
ceitos: o elefantinho vê como cada 
animal tem seu ponto de vista, 
parcial. A mamãe dá uma resposta 
bela e totalizadora, encerrando o 
texto. E secomeçarmos pelo fim? 
Experimente ler o livro começan-
do pelo final. Com certas adapta-
ções você poderá recontar o texto 
de trás para frente e terminar lan-
çando novamente a pergunta para 
o grupo de crianças Qual é a cor 
do amor? Observe como o grupo 
responde, como interagem, como 
aproveitaram a leitura.



Aproveitando a lista de emo-
ções/sentimentos que foi feita an-
tes da leitura do livro, você pode 
desenvolver diferentes atividades, 
exercitando as relações de expres-
sividade, das relações possíveis en-
tre sensações e sentimentos:

• Qual é o cheiro da alegria? De 
comida gostosa? De banho toma-
do? Cheiro de mamãe?

• Qual é o som do medo? De tro-
vão? De barulho forte? De rojão? 
De bronca?

Você pode ainda pedir às crian-
ças que desenhem as emoções 
que sentem e construirem uma 
pequena “exposição” para que to-
dos vejam os trabalhos dos cole-
gas.

Professsor...

Este livro nos fala de singularida-
des, de particularidades no modo 
em que percebemos e traduzimos 
nossas emoções e sentimentos. 
Procure valorizar a expressividade 
de cada criança e deixá-la com-
preender, aos poucos, que nem 
todos sentimos da mesma forma.
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