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AUTOR
Edson Lopes é um autor brasileiro, 

nascido no Ceará. Seu livro Homem 
de Lata recebeu o Prêmio João-de-
-Barro de Literatura Infantojuvenil 
2016, na categoria texto literário.

OBRA
Todos nós nutrimos uma curio-

sidade por mundos distantes, pelo 
desconhecido. Afinal, quem nunca 
se perguntou se não haveria vida em 
Marte? O desejo de explorar o espa-
ço e outros planetas acompanha a 
humanidade desde incontáveis anos, 
tantos que muitos esforços foram 
feitos nesse sentido, resultando em 
impressionantes avanços científicos 
e tecnológicos. Esse cenário é o pano 
de fundo para Homem de Lata, uma 
cativante história de Edson Lopes 
que narra o encontro e a amizade en-
tre um robô e um garoto.

A história tem início com o pouso 
conturbado de um foguete. Por conta 
de um acidente, a nave ficou bastante 
danificada e o robô responsável pela 
missão em Marte se viu sem comuni-
cação com a central da Terra. Mesmo 
assim, como estava programado para 
estudar o local, manteve-se firme 

em seu propósito. Firme e bastante 
surpreso: Marte parecia bem menos 
inóspito do que o esperado, além de 
possuir água, apresentava claros si-
nais de existência de vida.

Já no capítulo seguinte, uma mu-
dança aparentemente radical de 
cenário. No sertão brasileiro, um 
menino é acordado de madrugada 
por um estrondo, algo como uma 
nave luminosa que cruzou o céu, 
caindo perto de sua casa. O meni-
no é Sabiá, e vive com seus pais em 
condições bastante precárias em 
meio a um assombroso isolamento. 
A seca e a fome são uma constante 
ameaça em suas vidas, mas não im-
pediram o garoto de buscar, curio-
so e animado, pela impressionante 
nave caída.

Neste ponto, a história se revela 
em uma reviravolta, para a surpresa 
de todos, Sabiá encontra a nave e o 
robô. Ora, mas o robô não estava em 
Marte?! Guiado pelo bom humor e 
pela delicadeza da escrita, o leitor 
vai pouco a pouco entendendo que 
nave nunca saiu da órbita terrestre 
e que as condições climáticas de ex-
trema aridez e temperatura elevada 
do Sertão fizeram com que o robô 
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pensasse que estava de fato no pla-
neta vermelho.

Em meio à tamanha confusão, 
Sabiá e o robô desenvolvem uma 
relação de amizade. Mesmo sem 
conseguirem conversar ou com-
preender suas respectivas origens, 
eles vão se apegando um à compa-
nhia do outro. A curiosidade mútua 
se desdobra também em conheci-
mento. Ao acompanhar a constru-
ção de uma estufa pelo robô, Sabiá 
aprende sobre técnicas de plan-
tação e cultivo. O equilíbrio dessa 
relação, entretanto, será abalado 
novos acontecimentos. Afinal, seria 
impossível manter o robô e sua nave 
escondidos por tanto tempo...

Através desta história, que parte 
de uma relação de amizade, o leitor 
é convidado a refletir sobre temas 
de grande importância, como os 
avanços científico-tecnológicos e a 
desigualdade social. Afinal, uma re-
flexão de extrema pertinência que 
a obra suscita com delicadeza é jus-
tamente o propósito e a aplicação 
da tecnologia. Em um mundo onde 
a fome ainda se faz presente, onde 
pessoas são obrigadas a abandona-
rem suas terras por conta de condi-
ções climáticas adversas, não seria 
um contrassenso investir na explora-
ção de novos planetas? Em que me-
dida a tecnologia é de fato utilizada 
em prol de um bem social? Essas 
questões, que refletem diretamente 
sobre a realidade contemporânea, 
são apresentadas através de uma 
linguagem simples pelo autor.

Propondo um intercâmbio com 
diversas disciplinas, como Ciências e 

Geografia, Homem de Lata apresenta-
-nos uma narrativa surpreendente-
mente poética. Na companhia de 
Sabiá e do robô, somos convidados 
a refletir também sobre deslocamen-
tos e pontos de vista. Afinal, às vezes 
precisamos ir muito longe – até Mar-
te, talvez! –, para conseguirmos olhar 
com coragem e transparência para a 
nossa própria casa.
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Preparando a leitura

Língua Portuguesa (EF69LP49)

(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

Escreva o título Homem de Lata na 
lousa e pergunte aos alunos o que 
a expressão lhes sugere? Afinal, eles 
conhecem alguma personagem de 
livros ou filmes que poderia ser qua-
lificada como um “homem de lata”? 
Qual? Tendo por base as suas referên-
cias e sobretudo a sua imaginação, 
pergunte-lhes como eles imaginam 
que seja essa personagem.

Leia para a turma a sinopse do livro, 
localizada em sua quarta capa. O tex-
to nos adianta que o Homem de Lata 
é, na verdade, um robô que acaba 
desenvolvendo uma relação de ami-
zade com um menino. Diante disso, 
quais são as expectativas da turma 
para a leitura? Eles conhecem outras 
histórias com robôs? Quais?

Artes (EF69AR05)

(EF69AR05) Experimentar e analisar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.).

Que tal um intercâmbio com as au-
las de Artes? Cada aluno deverá re-
tratar o seu “robô de lata” da maneira 
que mais lhe aprouver. Que acessó-
rios ele levaria consigo? Como seriam 
os seus braços e pernas? Será que a 
sua cabeça possui traços humanoi-
des? É hora de soltar a imaginação! 
Ao final, exponha os desenhos nas 
paredes na sala de aula.

Língua Portuguesa (EF67LP08)

(EF67LP08) Identificar os efeitos 
de sentido devidos à escolha de 
imagens estáticas, sequenciação 

ou sobreposição de imagens, 
definição de figura/fundo, 

ângulo, profundidade e foco, 
cores/tonalidades, relação com 

o escrito (relações de reiteração, 
complementação ou oposição) 
etc. em notícias, reportagens, 

fotorreportagens, foto denúncias, 
memes, gifs, anúncios publicitários e 
propagandas publicados em jornais, 

revistas, sites na internet etc.

Apresente a capa do livro à tur-
ma. O que a imagem representa? 
Eles poderão notar que, além do 
Homem de Lata, há outra figu-
ra presente na cena, muito pro-
vavelmente, o menino citado na 
sinopse. A julgar pela expressão 
corporal do Homem de Lata, o que 
ele está fazendo? Pedindo socorro? 
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Ameaçando o garoto? Se a turma 
fosse criar um balão de fala para o 
Homem de Lata, o que ele diria?

Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF67LP20, EF67LP28, EF67LP22, 

EF69LP34, EF69LP47 e EF69LP44)

(EF67LP20) Realizar pesquisa, 
a partir de recortes e questões 
definidos previamente, usando 

fontes indicadas e abertas.

Na página 7, como uma espécie 
de epígrafe, o autor nos apresenta 
um dado histórico a respeito de um 
veículo robótico batizado Martian 
Sojourner que, em 1997, percorreu 
o território de Marte. No texto, são 
apresentadas diversas referências 
históricas e culturais. Peça aos alu-
nos que pesquisem por essas refe-
rências na internet. Essa atividade 
com certeza estimulará ainda mais 
a curiosidade da turma pela obra, 
além de ampliar os seus conheci-
mentos gerais.

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 
e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 

suportes –, romances infanto-
juvenis, contos populares, contos de 
terror, lendas brasileiras, indígenas 
e africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, histórias 

em quadrinhos, mangás, poemas 
de forma livre e fixa (como sonetos 
e cordéis), vídeo-poemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores.

(EF67LP22) Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações.

Ao longo da leitura, oriente os 
alunos a fazerem um pequeno re-
sumo, de aproximadamente dois 
parágrafos, de cada capítulo lido. O 
objetivo será destacar os principais 
acontecimentos narrados, exerci-
tando a articulação de ideias e a co-
esão na escrita. Por fim, todos esses 
resumos podem ser rearticulados em 
uma resenha da obra.

(EF69LP34) Grifar as partes 
essenciais do texto, tendo em vista 

os objetivos de leitura, produzir 
marginálias (ou tomar notas em 

outro suporte), sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, resumo 
ou resenha do texto lido (com ou 
sem comentário/análise), mapa 

conceitual, dependendo do que for 
mais adequado, como forma  

de possibilitar uma maior 
compreensão do texto.

O leque de vocabulários uti-
lizado no livro merece especial 
atenção. Por um lado, podemos 
identificar uma série de palavras téc-
nicas, tais como “árvores xerófitas” 
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ou “nanotecnológicos”, por outro, 
expressões que derivam de regiona-
lismo, como “sol demais na moleira” 
e “sandice”. Levando isso em consi-
deração, peça aos alunos que trans-
crevam os termos identificados, 
criando duas listas simultâneas. Eles 
conhecem o significado dessas pala-
vras e expressões? Que tal pesquisar 
um pouco sobre elas?

(EF69LP47) Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as diferentes 
formas de composição próprias de 
cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do 
tempo e articulam suas partes, 
a escolha lexical típica de cada 

gênero para a caracterização dos 
cenários e dos personagens e os 
efeitos de sentido decorrentes 

dos tempos verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de enunciação 

e das variedades linguísticas 
(no discurso direto, se houver) 

empregados, identificando 
o enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros e 
os efeitos de sentido decorrentes 
do foco narrativo típico de cada 

gênero, da caracterização dos 
espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no texto 
(do narrador, de personagens 
em discurso direto e indireto), 

do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas 

e processos figurativos e do uso de 
recursos linguístico-gramaticais 

próprios a cada gênero narrativo.

Uma característica marcante de 
 Homem de Lata é o alto detalha-
mento na descrição de cenários e 
até mesmo das personagens. Sem 
ilustrações, o livro constrói uma ver-
dadeira pintura em palavras, estimu-
lando constantemente a imaginação 
no leitor, que não tem como fugir do 
exercício de criar paisagens e ima-
gens internamente. Chame a atenção 
dos alunos a esta característica, bas-
tante comum ao gênero “romance”, 
pedindo-lhes que se arrisquem tam-
bém a, além de imaginar, esboçar no 
papel alguns dos cenários descritos.

(EF69LP44) Inferir a presença de 
valores sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de mundo, 
em textos literários, reconhecendo 

nesses textos formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as 

identidades, sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o contexto 
social e histórico de sua produção.

Ambientada no sertão nordestino, 
a história apresenta ao leitor um duro 
retrato de uma família em situação 
de vulnerabilidade, que sofre com 
a fome e a seca. Ou seja, em meio 
à ficção, é possível observar traços 
de realidade, que refletem sobre 
um contexto social 
bastante específico. 
Peça aos alunos que 
se atentem a esse 
fato, buscando iden-
tificar passagens em 
que a presença des-
ses traços se torna 
mais evidente.
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Após a leitura

Língua Portuguesa (EF69LP25) e
Ciências (EF07CI11)

(EF69LP25) Posicionar-se de 
forma consistente e sustentada 
em uma discussão, assembleia, 

reuniões de colegiados da escola, 
de agremiações e outras situações 

de apresentação de propostas e 
defesas de opiniões, respeitando 

as opiniões contrárias e propostas 
alternativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala 
previsto, valendo-se de sínteses e 

propostas claras e justificadas.

(EF07CI11) Analisar historicamente o 
uso da tecnologia, incluindo a digital, 

nas diferentes dimensões da vida 
humana, considerando indicadores 
ambientais e de qualidade de vida.

Uma questão importante que o 
livro traz para reflexão diz respeito 
ao uso da tecnologia. Afinal, todo o 
conhecimento direcionado à explo-
ração do planeta Marte bem pode-
ria ser utilizado na Terra. Conforme 
narrado, os conhecimentos técnicos 
do robô possibilitaram a chuva, bem 
como o cultivo em estufa, o que bem 
poderia reverter em grande escala 
o quadro de miséria da região onde 
Sabiá vive. Levando isso em consi-
deração, proponha uma conversa 
com a turma. Os alunos identificam 
situações similares na atualidade? 
Por exemplo, não é um tanto absurdo 
pensar que hoje em dia ainda exista 
fome no mundo? E o que dizer quan-
to a problemas ambientais? Será que 

não possuímos conhecimento sufi-
ciente para, por exemplo, despoluir 
rios? Por que será que isso acontece?

Língua Portuguesa (EF67LP27)

(EF67LP27) Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e outras 
manifestações artísticas (como 

cinema, teatro, música, artes visuais 
e midiáticas), referências explícitas 

ou implícitas a outros textos, quanto 
aos temas, personagens e recursos 

literários e semióticos

Que tal uma sessão de cinema para 
descontrair? O filme Perdido em Mar-
te, de 2016, apresenta-nos uma inte-
ressante história de um astronauta 
que, após um acidente, fica isolado 
em Marte por diversos meses. Em sua 
solidão, enquanto explora o plane-
ta, também vai desenvolvendo ma-
neiras de sobreviver, lançando mão 
do conhecimento e da tecnologia. 
Organize uma sessão com a turma, 
seguida de bate-papo. Quais são as 
principais semelhanças entre o filme 
e o livro Homem de Lata? Cada aluno 
poderá escrever um pequeno texto 
comparando as duas obras.

Artes (EF69AR06)

(EF69AR06) Desenvolver processos 
de criação em artes visuais, com 

base em temas ou interesses 
artísticos, de modo individual, 

coletivo e colaborativo, fazendo 
uso de materiais, instrumentos 

e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.
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Levando o intercâmbio com as 
aulas de artes mais adiante, propo-
nha a criação de esculturas de robô, 
através da técnica de assemblage. 
Em grupos de aproximadamente 
cinco integrantes, os alunos deve-
rão recolher materiais diversos para 
criar uma obra tridimensional e par-
tir da colagem dos mesmos. Dentre 
os materiais, sugerimos latas de 
formatos variados, madeira, papel 
alumínio e restos de eletrônicos 
que estejam quebrados e em desu-
so. Para dar acabamento, sprays de 
tons metálicos podem ser uma óti-
ma pedida. Por fim, organize uma 
exposição das esculturas criadas, 
o que pode acontecer em alguma 
área comum do colégio.

Ciências (EF06CI11) e 
Língua Portuguesa (EF67LP21)

(EF06CI11) Identificar as diferentes 
camadas que estruturam o 

planeta Terra (da estrutura interna 
à atmosfera) e suas principais 

características.

(EF67LP21) Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de apresentações 
orais, painéis, artigos de divulgação 
científica, verbetes de enciclopédia, 

podcasts científicos etc.

Que tal aprender um pouco mais 
sobre o planeta Marte? Divida a tur-
ma em grupos de aproximadamente 
seis integrantes, propondo um in-
tercâmbio com as aulas de Ciências. 
Quais são as condições climáticas do 
planeta vermelho? Qual o seu tama-
nho e posição no Sistema Solar? O 

que sabemos sobre a possibilidade 
de existência de água e de vida lá? 
Como é a sua geografia? Existem 
imagens disponíveis na internet? 
Qual é a origem do seu nome? Essas 
são algumas perguntas que podem 
guiar a pesquisa. Os resultados po-
dem ser apresentados através de re-
latórios científicos, acompanhados 
de explanação oral.

Ciências (EF07CI07 e EF07CI08) e 
Geografia (EF06GE05)

(EF07CI07) Caracterizar os principais 
ecossistemas brasileiros quanto à 
paisagem, à quantidade de água, 
ao tipo de solo, à disponibilidade 

de luz solar, à temperatura etc., 
correlacionando essas características 

à flora e fauna específicas.

(EF07CI08) Avaliar como os impactos 
provocados por catástrofes naturais 

ou mudanças nos componentes 
físicos, biológicos ou sociais de um 

ecossistema afetam suas populações, 
podendo ameaçar ou provocar a 

extinção de espécies, alteração de 
hábitos, migração etc.

(EF06GE05) Relacionar padrões 
climáticos, tipos de solo, relevo e 

formações vegetais.

Após pesquisar sobre o planeta 
Marte, nada melhor do que trazer 
o foco para a Terra, mais especifica-
mente para o Sertão Nordestino. Em 
novos grupos, proponha uma pesqui-
sa sobre a geografia da região. Como 
são flora e a fauna local? E o que di-
zer sobre as condições climáticas? De 
que maneira elas afetam a economia 



e vida dos moradores locais? Quais 
são os problemas mais urgentes a 
serem trabalhados na região? Em um 
primeiro momento, peça que os re-
sultados sejam apresentados em um 
relatório escrito.

Língua Portuguesa (EF69LP37)

(EF69LP37) Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de diferentes 
tipos (vlog científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto 
de produção, os elementos e a 

construção composicional  
dos roteiros.

Dando continuidade à atividade an-
terior, proponha que os grupos adap-
tem suas pesquisas para um vídeo 
científico. Será necessário elaborar 
um roteiro, apresentando de maneira 
sucinta os principais aspectos pesqui-
sados. Em seguida, os alunos deverão 
filmar e editar a matéria, o que pode 
ser feito através de um smartphone.

Língua Portuguesa (EF67LP30)

(EF67LP30) Criar narrativas 
ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 
utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 
os elementos da estrutura narrativa 
próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e indireto.

O livro termina com uma mudan-
ça radical de vida para a família de 
Sabiá. Em um ato de coragem, eles 
decidem abandonar o isolamento 
e se mudar para a cidade, onde re-
conhecem maiores perspectivas de 
estudo e trabalho. Levando isso em 
consideração, peça que cada aluno 
escreva um novo capítulo para a his-
tória, narrando a vida da família na ci-
dade. O que eles encontraram por lá? 
Tiveram dificuldades de adaptação? 
O que Sabiá está aprendendo na es-
cola? Será que o robô foi consertado 
e se reencontrou com o garoto? Cada 
aluno terá a liberdade de continuar a 
história de Homem de Lata da manei-
ra que achar mais interessante.
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