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Você está feliz com o país 
em que mora?

Os habitantes daquele país tam-
bém estavam... Mas o velho pre-
sidente morreu e quem tomou o 
poder não foi alguém escolhido 
pelo povo, mas pelos mais ricos 
e poderosos. O que não foi nada 
bom pra ninguém. Nem mesmo 
para o presidente e seus subser-
vientes ministros, que acabaram 
castigados e sentiram o gosto da 
justa derrota.

Motivação para a leitura

Mostre aos alunos o livro que 
vão ler; comente sobre a dupla au-
tora/ilustrador. Eles já publicaram 
outros belos livros pela mesma 
editora. Alguém já leu algum? O 

que achou? Observem a beleza e 
o colorido da ilustração da capa e 
peça que façam hipóteses: por que 
as cores seriam proibidas? Proibi-
das por quem? 

Uma leitura para grandes 
e pequenos 

Se seus alunos não são leitores 
independentes, leia para eles ou 
junto com eles. A história é tam-
bém adequada aos pequenos, 
mas muitas ideias têm que ser ex-
plicadas, ssim como o vocabulário. 
Aliás, será um ótimo exercício de 
aquisição de linguagem se o pro-
fessor for destrinchando o texto 
com os alunos.

pp.2-3: antes de começar, ob-
serve com os alunos que duas 
“histórias” serão contadas pelas 
ilustrações: na página da direita, 
os fatos propriamente ditos; na da 
esquerda, a sequência dos senti-
mentos do povo (reparem as ex-
pressões!). Os mais velhos podem 
ser desafiados a descobrir o que 
as ilustrações da esquerda contam 
sem o professor dar a dica. Verifi-
que se todos entenderam por que 
aquele presidente era melhor que 
os outros; pp.4-5: o que as pessoas 
achavam daquele presidente? To-
dos concordam que país colorido 
é país feliz? O que se pode enten-
der por país colorido? Será aquele 



em que cada um pode ser como 
é, sem distinções de raça, religião, 
gostos, tradições? Lembrem que 
colorido pode querer dizer varia-
do, cheio de diferenças; pp.6-7: 
veja se todos entenderam a dife-
rença entre um presidente eleito e 
outro que toma o poder. Os mais 
velhos podem fazer comparações 
com os sistemas políticos que co-
nhecem. Observem a ilustração da 
p.7: o que demonstra a posição

das cabeças dos ministros? E a 
expressão do presidente no seu 
autorretrato? E o que demonstra 
um presidente querer ter seu au-
torretrato no centro da parede?; 
pp.8-11: como a vida no país foi se 
transformando? O que levou a isso? 
Ainda observando atentamente as 
ilustrações, reparem, na p.9, na im-
ponência do edifício em contraste 
com os trabalhadores, curvados 
sob o peso do trabalho. E a falta de 
cores na p.11, a que sentimentos 
ela remete?; p.12: “aspessoas tor-
naram-se tão cinzentas por dentro 
como as cidades e os povoados.” 
O que será que o autor quis dizer 
com essa imagem? Como se sen-
tiam as pessoas? E a expressão “as 
paredes tinham ouvidos”, alguém 
já conhecia? Mas reparem, na 
p.15, que, além de ouvidos, elas 
têm olhos...; pp.16-17: o que o 
presidente não conseguia proibir? 
Observem o contraste entre o cin-

za da cidade e das pessoas, com as 
cores fortes do arco-íris; pp.18-25: 
o povo achava que a velha era fei-
ticeira, mas será que ela era mes-
mo? Os ministros se admiraram de 
sua coragem. Coragem de quê? De 
enfrentar o tirano?; p.26: por que 
a velha não teve medo de beber 
da sua própria poção? Verifique se 
todos entenderam que o efeito da 
poção não era permanente, e que, 
afinal, ela acabou fazendo o tirano 
de tolo, “jogando verde”, como se 
diz. E por que os ministros foram 
despachados com o presidente? 
Peça opiniões: eles mereceram o 
castigo?

Após a leitura

• Com os mais novos, proponha 
uma atividade bem colorida: pin-
tar, desenhar, colorir o que era pre-
to e branco. Uma proposta é fazer 
a técnica do “colorido/preto”: peça 
que cubram uma folha de dese-
nho com lápis de cera ou giz pastel 
colorido (quanto mais macio o lá-
pis, melhor), sem ainda desenhar, 
só cobrir de cores variadas. Devem 
ser usadas no mínimo 4 cores. 
Depois, deve-se cobrir o colori-
do com giz de cera preto ou tinta 
nanquim. Esperar secar e depois, 
com um palito ou ponta de metal 
(de um compasso, por exemplo), 
as crianças podem ir desenhando 



o que quiserem. Milagre: o que es-
tava preto vai se revelando colori-
do, um pouco como na história do 
livro!

• Para os mais velhos, proponha 
um debate sobre sistemas de go-
verno. O que é melhor, escolher 
o presidente ou deixar que esco-
lham? Como é o sistema no Brasil? 
Quem está contente com ele? Há 
sistemas melhores? Em que paí-
ses? Quais as vantagens e desvan-
tagens de outros sistemas, como a 
monarquia ou o absolutismo, por 
exemplo?

• Para todos: a velhinha conhecia 
muitas ervas. Quem conhece um 
remédio com ervas? E cosméticos? 
Que tal conhecer algumas ervas? 
Isso pode ser feito por meio de li-
vros, revistas ou por um passeio 
guiado a uma horta ou canteiro. 
Para fi nalizar, um chazinho de hor-
telã cai bem!

Indicações de leitura dos 
mesmos autores

O catador de pensamentos. São 
Paulo: Brinque-Book, 1996.

O limpador de placas. São Paulo: 
Brinque-Book, 1997.

O pintor, a cidade e o mar. São 
Paulo: Brinque-Book, 1997.

*Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ministério da Educação 
e Cultura, acesse: www.portal.mec.
gov.br

**A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e profi 
ssionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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