
Homem de lata
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Literário. 

• Paralelo entre o mundo natural e a 
tecnologia.

• Amizade e relacionamento familiar.

Premiada, esta aventura 

para jovens leitores oferece 

reflexões sobre os sentimentos, 

o mundo e suas metáforas: “Como algo 

que caiu do céu pode ser ruim?”
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O livro
A curiosidade pelo novo, o encantamento por quem é diferente 
e a relação de amizade entre o menino Sabiá e um robô que 
aterrissa no sertão pensando estar em Marte. Enquanto o robô 
estuda e explora o solo e a vegetação desse planeta estranho, 
Sabiá o observa, escondido dos pais. Dessa amizade inusitada, 
ambos os personagens aprendem o valor das relações e da tro-
ca de conhecimento. Bastante original, a obra une o universo 
do sertão ao da ficção científica e leva os jovens leitores a uma 
viagem por diferentes emoções e pontos de vista. Narrado por 
uma voz que compreende o dia a dia da família sertaneja e a 
surpresa do homem de lata, que acredita estar diante de aliení-
genas, o livro instiga e emociona.

Em sala de aula
Amizade, relacionamento familiar, convivência social, tecnolo-
gia, incentivo ao conhecimento, solidariedade, meio ambiente 
e geografia são temas que podem ser trabalhados na obra. A 
narrativa explora com sensibilidade a alternância entre o mundo 
natural e a tecnologia; os nossos sentimentos e valores; as len-
das e a vegetação do sertão; a escassez de água, os elementos 
químicos. A riqueza temática da obra salta aos olhos graças ao 
refinado trabalho linguístico do autor. Que tal examinar mais a 
fundo esse texto literário? O vocabulário que mistura palavras 
antigas com termos científicos; a intertextualidade; as belas ima-
gens poéticas que se apoiam em inúmeras metáforas, além de 
descrições minuciosas e dinâmicas, próprias da ficção científica; 
a forma como os diferentes pontos de vista são apresentados 
pelo narrador. Alta literatura, interdisciplinar e criativa – assim 
se define a obra de Edson Lopes.

Sobre o autor
Edson Lopes nasceu em Mossoró (RN), com poucas semanas 
mudou-se para Juazeiro, na Bahia. Foi quando começou a par-
ticipar dos concursos de redação entre as turmas de diferentes 
escolas. Sempre gostou de escrever, mas nunca imaginou ser 
o autor de um livro. Trabalhou com pesquisa e prestação de 
serviço para agências de publicidade, mas escrever é a sua 
grande paixão. 


