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Sugestões didáticas

Antes de ler o livro

• Criação e aproximação do texto: qual seria a cor da  
fome? Francisca diz que a fome tem muitas cores e  
também cor nenhuma. Tonico pede que sua família  
esqueça a cor da fome e sonhe com presentes coloridos  
na noite de Natal. O professor pode citar esses dois  
episódios para seus alunos e pedir que imaginem  
como seria essa cor da fome – explanando sobre essa me-
táfora, sem necessariamente explicitar essa figura de lin-
guagem. A turma pode trocar ideias e expor suas  
sugestões sobre o tema.

• Criação de enredo: o professor pode dizer para a turma 
que a história acontece em um orelhão e instigar a  
curiosidade do grupo com perguntas do tipo: para quem  
o personagem estaria ligando? Quem seria ele? Com  
quem e o que iria falar? Pode usar uma ilustração como 
apoio e pedir que grupos de alunos discutam sobre o pos-
sível e provável conteúdo da história. Cada grupo, ao final, 

pode expor para a sala o enredo que imaginou.

Resposta do exercício 1
 A fome faz um buraco dentro  

da gente.

Resposta do exercício 2
Eles passavam muita fome e se sentiam 

corroídos por ela.

Resposta do exercício 3
 Ele recebeu o décimo terceiro salário.

 Ele teria dinheiro para enviar para 
sua família.

Resposta do exercício 4  
(diagrama de palavras)

Vertical: brinco, colar
Horizontal: bolo caipira,  

boneca, carrinho de madeira,  
vestido florido, comida
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Depois de ler o livro

• Peão de obra/operário da construção civil – discussão e pes-
quisa: você pode discutir com seus alunos a realidade desses 
operários: quem são eles? De onde vêm? O que deixam para 
trás? Que tipo de vida têm nos centros urbanos? O que os 
motiva a saírem de sua terra natal? Eles conseguem o que 
buscam? Por que são chamados de peões? Alguém conhece 
um operário desse tipo? Após a discussão coletiva, a turma 
pode realizar uma pesquisa com o apoio do professor de His-
tória ou Geografia, buscando delinear o perfil desse trabalha-
dor e, também, encontrar respostas para todas as questões 
discutidas anteriormente. O resultado da pesquisa, que pode 
ser realizada em grupos, deve ser compartilhado por toda a 
turma.

• Presente de Natal – discussão, reflexão e sensibilização: o que 
realmente importa no Natal? Presentes mostram o quanto 
uma pessoa ama a outra? É o tamanho do presente que faz o 
Natal ser melhor ou pior? Qual é o verdadeiro significado do 
Natal? O professor pode discutir essas questões com seus alu-
nos e resgatar o “espírito natalino” junto a eles, evidenciando 
a importância da mensagem do amor e da renovação trazida 
por essa festa cristã. A turma deve perceber quanto os inte-
resses comerciais modificaram o conceito dessa data e a ba-
nalizaram. A leitura coletiva de contos de Natal pode auxiliar 
na sensibilização de seu grupo.

• Fome – pesquisa e peça teatral: qual é a situação da fome no 
Brasil e no mundo? Seus alunos conhecem programas governa-
mentais ou sociais de combate à fome? Você pode organizar uma 
pesquisa em grupos, que poderá ser realizada em revistas, jornais, 
livros e internet, com o objetivo de aproximar sua turma da reali-
dade deste tema. As informações reunidas podem ser discutidas 
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coletivamente em sala de aula e, na sequência, os grupos podem 
criar uma pequena peça teatral que transmita o conteúdo aprendi-
do. Caso considere conveniente, essas peças podem ser mostra-
das para toda a escola, dada a importância do tema.

• Programa Fome Zero e outras iniciativas ou ações populares – 
pesquisa e criação do jornal mural: qual é a realidade de sua 
região? Existem programas em atividade voltados à elimina-
ção da fome? Seus alunos conhecem projetos nacionais? Você 
pode incentivá-los a recolher material sobre o assunto e  dis-
cutir o que for coletado em sala de aula. Esse material pode 
ser organizado para formar um jornal mural a ser exposto na 
escola, com o objetivo de compartilhar as informações coleta-
das com toda a comunidade escolar.

• Fome de quê? – música, discussão e redação: o ser humano 
precisa de diferentes tipos de alimentos para seu corpo, sua 
mente, sua emoção. Para estimular uma reflexão sobre esse 
tema, você pode trazer para a turma a canção Comida, do 
grupo de rock Titãs, e promover a discussão da letra dessa 
música. Por fim, individualmente, seus alunos podem criar um 
texto dizendo quais são os tipos de “fome” que eles sentem.

• Arte – a linguagem da ilustração: para ilustrar A cor da fome, o 
André Neves optou por uma técnica mista, combinando a cola-
gem de papéis e desenhos coloridos. Essa é uma boa oportuni-
dade para o professor introduzir o conceito de “Reutilizar” que, 
apesar de menos divulgado, deve anteceder o ato de “Reciclar” 
no ciclo ecológico. Após a introdução do conceito, seus alunos 
podem elaborar ilustrações para a própria história que criaram 
no suplemento. Em um primeiro momento, você e sua turma 
podem observar atentamente cada uma das ilustrações e tentar 
imaginar como foram feitas. Depois, os alunos podem criar suas 
ilustrações a partir de colagens de jornais e revistas velhos.
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