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Compra pra mim
Autor: Manuel Filho
Elaboração do Projeto: Shirley Souza
*Shirley Souza é comunicóloga formada pela ECA/USP, especialista em educação ambiental pelo SENAC e escritora de
livros infantis e juvenis. Iniciou sua carreira como escritora em 2005 e, desde então, publicou 45 livros. Em 2008 ganhou
os prêmios literários Jabuti, pelo livro Caminho das Pedras, e Jóvenes del Mercosur (Argentino), por Rotina (nada normal)
de uma adolescente em crise. Pela PAULUS, publicou, entre outros títulos, Um caso muito sujo, Mundo real chamando
e Uma coisa puxa a outra.

Apresentação
Em primeira pessoa, o garotoJoão conta sua história, falando de seus sonhos de consumo e de como eles se
transformam em pesadelos na vida real. Com um texto descontraído, Manuel Filho aborda o consumismo e
o consumo sustentável e mostra como esses assuntos estão presentes no cotidiano do leitor, que é levado a
identificar-se com as situações e a refletir sobre sua responsabilidade enquanto consumidor.

Justificativa
O consumo infantil e juvenil é uma realidade de nossos dias que exige grande atenção de pais e educadores.
Neste livro, o professor encontrará um recurso bastante rico e extremamente didático para abordar o assunto
sob diferentes aspectos e relacioná-lo aos temas transversais: trabalho e consumo, meio ambiente, ética e
cidadania. O livro apresenta uma história de ficção que aproxima o leitor do tema central, e ainda, três tipos de
quadros informativos que, ao longo do texto, ampliam o conteúdo da narrativa (Você Sabia?), propõem reflexão
sobre situações polêmicas (Fique esperto!) e indicam caminhos para o protagonismo juvenil (Você em ação).

Projeto pedagógico
Propõe atividades que aprofundem a reflexão iniciada no livro e levem o leitor a avaliar suas atitudes cotidianas
em relação ao consumo.

Temas secundários
Trabalho, lixo, reciclagem, brinquedo, dinheiro, desejos, sonhos de consumo, propaganda enganosa, indução
ao consumo, convivência familiar.

Temas transversais
Trabalho e Consumo, Meio Ambiente, Ética, Pluralidade Cultural, Saúde.

Indicação
Ciclo 1 e 2 – indicado para alunos a partir do 5º ano.
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Interdisciplinaridade
A temática abordada ao longo do livro pode ser desenvolvida nas disciplinas de: Língua Portuguesa, História,
Geografia, Ciências Naturais e Artes.

Objetivos
• Exercitar as habilidades de leitura e de escrita do estudante.
• Promover a análise crítica de conteúdos e de comportamentos do cotidiano.
• Incentivar o protagonismo juvenil em atividades que extrapolem o universo da sala de aula e cheguem à
comunidade.
• Avaliar hábitos de consumo dos alunos e de suas famílias, propondo caminhos para uma atitude sustentável.
• Levar o estudante a perceber o impacto do consumo no meio ambiente e a conscientizar-se do seu papel
neste contexto.

Propostas de atividade
Antes da leitura
Realizar uma roda de conversa sobre hábitos de consumo dos alunos e se suas famílias, propondo perguntas como:

1. Você faz suas compras sozinho ou pede para seus pais?
2. Costuma juntar dinheiro para comprar o que quer? Como ganha esse dinheiro?
3. Quais são os presentes que deseja ganhar? De quem acha que vai ganhar?
4. O que seus pais dizem quando você pede algo?Costuma conseguir tudo o que pede?
5. Na sua casa, há o hábito de separar lixo para reciclagem?
6. Quando seus pais vão fazer compras, preparam uma lista?
7. Você acompanha seus pais às compras? Pede coisas no supermercado? O quê? Ganha o que pede?
8. Quando você vê uma propaganda, sente vontade de comprar o que foi anunciado? Acha que a
propaganda influencia você?
9. Alguma vez já comprou algo só por causa da propaganda? Se arrependeu ou ficou satisfeito? Por quê?
Avaliar atitudes cotidianas que ajudam a preservar o meio ambiente e que estão relacionadas ao consumo,
por meio das seguintes ações:

1. Analisar como é o desperdício na casa dos alunos e o que podem fazer para evitá-lo. Exemplificar como
o desperdício(de alimentos, água, luz, papel etc.) pode prejudicar o meio ambiente.

2. Verificar se reaproveitam as embalagens dos produtos e como fazem isso; se praticam a coleta seletiva;
a forma como descartam os resíduos em casa; se sabem para onde vão esses detritos e o que podem fazer
para diminuir a quantidade de lixo produzida.

3. Propor que estabeleçam metas para mudar os hábitos de suas famílias, usando as informações obtidas
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nessa atividade. Esses objetivos podem ser organizados em uma carta de compromisso individual, que,
posteriormente, poderá ser compartilhada em uma roda de conversa.
Discutir com os alunos o que eles costumam fazer durante as férias. A partir daí:

1. Organizar um quadro com essas atividades para que visualizem as que são mais frequentes (ler, brincar,
viajar, jogar videogame, ir ao cinema etc.) e destaquem aquelas às quais dedicam mais ou menos tempo.

2. Conversar sobre programas alternativos, que não aparecem nas listagens da turma, sugerindo atividades
culturais (museu, biblioteca, centro cultural, arte popular, folguedos regionais).
Pedir que tragam definições de “consumismo” e “consumismo sustentável”. A partir da análise dessas definições:

1. Avaliar o próprio comportamento, identificando atitudes consumistas e de consumo responsável no
cotidiano de cada um.

2. Incentivar que proponham atitudes de um consumidor consciente que possam praticar no dia a dia.
Com as ações sugeridas podem criar uma espécie de guia a ser divulgado no colégio na forma de folhetos,
cartazes ou de um jornal mural.

Após a leitura
Analisar com a classe o comportamento do personagem João em diversas situações e comparar sua atitude
com o que seus alunos fariam, discutindo cenas como:

1. No supermercado, ele pede um carrinho só porque quer ganhar alguma coisa, sem saber direito o quê.
2. O fato de não gostar de ganhar roupas usadas do irmão mais velho.
3. O desperdício de alimento de João, só pela busca de novos códigos para usar no jogo.
4. O uso do celular em excesso, sem consultar aos pais.
A proposta é promover a troca de experiências e levar o aluno a refletir sobre suas próprias ações no cotidiano.
Trabalhar o envolvimento de João com o ZENON-FIVE e o universo do boneco, discutindo:

1. O fato de ele ter passado as férias inteiras jogando e não fazendo mais nada.
2. Sua atitude de ter preenchido a pesquisa e passado informações pessoais de sua família.
3. Sua crença nas promoções do brinquedo.
A partir desses e outros pontos destacados por você, avalie com os alunos os brinquedos e as brincadeiras
com que gastam mais tempo e o quanto são absorvidos por essas atividades.
Avaliar a atitude de diversos personagens, analisando suas opções, e levantar as opiniões dos alunos sobre
quem agiu certo ou errado:

1. O pai de João sempre trazia um excesso de guloseimas para casa.
2. Ele queria dar de tudo aos filhos porque na infância não teve o que desejava.
3. A mãe de João buscava uma alimentação saudável e tentava mudar os hábitos da família.
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4. Ela impôs a coleta seletiva em casa.
5. O irmão de João ganhava roupas novas enquanto ele usava as que não serviam mais em Serginho.
Você pode propor outras situações do livro e analisá-las em uma roda de conversa ou na forma de debate
envolvendo toda a classe.
Pedir para os alunos identificarem na história exemplos de consumismo e de consumo sustentável. Anotar os
casos citados no quadro e, então, debater:

1. Quais dessas situações são parecidas com o cotidiano de vocês?
2. Em quais dessas cenas os personagens poderiam agir diferente? O que deveriam fazer?
3. Avaliando a realidade de vocês, o que consideram que poderia ser melhorado para tornar a vida de sua
família mais sustentável?
Propor a realização de uma pesquisa sobre reciclagem, identificando o quanto ela beneficia o planeta, como
deve ser feita a coleta seletiva, qual a realidade na região em que vivem, no Brasil e no mundo. As informações
obtidas podem ser discutidas em classe.
Promover uma campanha de fraternidade na sua escola, trabalhando a ideia do livro de que aquilo que já não
serve mais para você ou que está em excesso ou desuso em sua casa pode ser útil para outra pessoa.

1. A campanha pode ser de alimentos, roupas ou brinquedos.
2. Seus alunos podem realizar a mobilização de toda a escola, fazendo cartazes e passando de sala em sala,
tanto para divulgar a campanha, quanto para coletar o material.

3. Escolha com a turma a entidade que receberá as doações e, se possível, permita que os alunos
acompanhem a entrega à instituição.
Atividade e interdisciplinaridade
Em parceria com o professor de Artes:

1. Promover uma oficina de reaproveitamento de recicláveis, usando embalagens vazias para criar objetos
úteis e decorativos. Os produtos criados podem ser expostos e até mesmo usados como brindes nas
brincadeiras de festa junina na escola.

2. Criar uma campanha de conscientização no seu colégio, com cartazes, músicas e peças teatrais. O tema
deverá ser representativo da realidade dos alunos: coleta seletiva; desperdício; lixo; consumismo; dicas de
consumo sustentável etc.

3. Confeccionar brinquedos e instrumentos musicais com materiais descartados. Os objetos produzidos
poderão ser doados para uma creche carente em sua região, ou formar uma brinquedoteca na escola.
Em parceria com o professor de Ciências:

1. Propor uma pesquisa sobre os perigos que o lixo pode representar para a saúde humana. E, também, os
impactos do lixo no meio ambiente.
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2. Mostrar os efeitos que uma contaminação como a do ZENON-FIVE podem ter. Os alunos podem pesquisar
casos reais na internet e compartilhar o que encontrarem em sala.

3. Discutir a importância de hábitos saudáveis tanto na alimentação quanto em relação ao exercício físico.
Debater o caso de João, que passou as férias de forma totalmente
sedentária e não tinha uma alimentação muito saudável, apresentando as consequências desse
comportamento para a nossa saúde.
Em parceria com o professor de História:

1. Realizar uma pesquisa sobre a evolução do consumo humano. Entrevistar avós e pessoas mais velhas
para identificar a realidade vivida por elas e compará-la ao momento atual.

2. Promover uma conversa sobre brinquedos e brincadeiras de outros tempos. Para isso, pais e avós podem
ser convidados para um dia especial na escola. Ou as crianças podem entrevistar os familiares sobre o
assunto e trazer as diversas experiências para serem discutidas com a turma.
Em parceria com o professor de Geografia:

1. Orientar os alunos a descobrir quais são as regiões de nosso país e do mundo que sofrem com o excesso
de lixo produzido.

2. Relacionar o perfil econômico das regiões brasileiras com os hábitos de consumo.
3. Verificar se aquelas regiões que mais consomem são as que possuem mais problemas ambientais no Brasil.
Um assunto puxa o outro
Conte para os alunos que a geladeira foi criada em 1913 e que a televisão também surgiu no início do século
XX. Então, pergunte a eles como imaginam que era a vida das pessoas sem esses dois eletrodomésticos, como
viviam as crianças daquela época, o que faziam sem TV, como eram armazenados os alimentos.
A partir dessa conversa, sua turma pode falar com familiares e membros mais velhos de sua comunidade
para ouvir deles suas experiências. E, em um momento seguinte, permita que os alunos compartilhem o que
ouviram em sala e amplie a reflexão discutindo pontos como:
• sem geladeira será que as pessoas compravam tantos alimentos como hoje?
• será que o desperdício era maior ou menor?
• e, sem TV, será que as propagandas pelo rádio, pelos jornais atingiam tanta gente?
• será que a TV ajudou a vender mais e mais produtos?
Então, mostre a eles que o consumo não é igual em todo o mundo. Que há países que consomem muito e
outros onde a população não tem o poder de compra. Discuta o que acham melhor: poder comprar tudo o
que desejam ou só o necessário.
Retome a informação do apêndice do livro: se o consumo de todos os países fosse igual ao dos EUA seriam
necessários cinco planetas como o nosso para suprir a matéria-prima necessária.
Analise com eles o que isso significa e faça-os perceber o quanto a atitude de cada um deles tem um impacto
real em nosso planeta.
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Mostre que muitos de nossos recursos não são renováveis e peça para discutirem o que acontecerá quando
acabarem. Faça isso a partir de perguntas simples como: o que faremos se não tivermos mais água potável?
Como será o mundo quando o petróleo acabar?
Relacione o esgotamento desses recursos ao consumo humano e proponha um desafio:

1. Como podemos mudar este cenário e tornar a vida humana viável no futuro?
2. A questão pode ser debatida em grupos e, depois, as equipes podem apresentar suas opiniões e discutilas com toda a turma.

Desafio
1. Divida a turma em dois grandes grupos e proponha uma reflexão, a partir da leitura do livro: Comprar
tudo o que quero é bom ou ruim?
Uma equipe deve reunir argumentos para defender a resposta “é bom” e a outra deve levantar justificativas
para sustentar a ideia de que “é ruim”. Para isso poderão usar situações da história, informações dos
quadros e do apêndice e, também, realizar pesquisas na internet ou em revistas e livros.
O ideal é dar um tempo para os grupos se prepararem e marcar um dia para o confronto de ideias. Neste
dia, você será o mediador do debate e cada grupo apresentará sua tese, em uma primeira rodada, para só
depois as opiniões serem questionadas pelo outro grupo.
Ao final, cada um poderá redigir um texto individualmente dando a sua própria resposta à questão proposta
e justificando-a com argumentos vistos ao longo da atividade.

2. Proponha as seguintes perguntas a seus alunos, para que reflitam e respondam individualmente:
a. João queria os códigos que estavam dentro dos produtos para continuar jogando. Sua mãe não
queria que ele abrisse tudo de uma vez, porque ninguém comia e acabava estragando. Quem você acha
que estava certo nessa situação? Por quê? Como você agiria se fosse o João?

b. Os produtos do ZENON-FIVE nem eram gostosos, mas João fazia os pais comprarem por causa dos
códigos que o ajudavam a avançar no jogo. Você acha essa atitude correta? Por quê? O que faria se
fosse o João?

3. Com as respostas prontas, seus alunos podem compartilhá-las em uma roda de conversa e debatê-las.
Sob sua orientação, é possível identificar quem respondeu de forma consumista ou consciente.
Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo;
atividades de redação e criatividade.
Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho pedagógico com a obra Compra pra mim, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser determinantes
do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades
específicas de sua turma.
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Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br

