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Valter Valente e Pedro Preguiça é um livro sobre mudanças e 

também sobre amizade. Acima de tudo, a história fala de modo diverti-

do sobre como as pessoas podem se modificar, dependendo dos encon-

tros que têm pela vida.

1. Trabalhando o texto não verbal

Peça aos alunos que observem as ilustrações da capa e digam quem 

eles acham que é o Valter e quem é o Pedro. Depois pergunte como 

eles adivinharam, como fazemos para “ler” as expressões faciais, que 

marcas nos permitem afirmar que o Valter é o menino com cara de 

irritado e que Pedro é o com jeito desligado. Peça que observem que 

as imagens acrescentam informações à história. Como são as pessoas 

da cidade? Como elas se vestem? Como são as ruas e as moradias? 

Procure fazer a leitura das imagens antes da leitura do texto verbal, 

explorando ao máximo o olhar dos alunos para o texto não verbal. 

Estimule-os a perceber elementos da narrativa que são apresentados 

pelas imagens e peça que anotem, após a leitura do livro, informações 

contidas nas ilustrações que não estão presentes no texto.

2. O contrário das coisas

Após trabalhar com as diferenças entre a imagem dos meninos (texto 

não verbal), seria interessante iniciar uma conversa sobre os contrários e 

sobre antagonismo. Valentia não é o contrário de preguiça, mas o livro 

passa a ideia de personagens tão diferentes que se tornam antagônicos. 

Explique o que é antagonismo (rivalidade, oposição, incompatibili-

dade), que, normalmente, as narrativas apresentam personagens anta-

gônicos, e é exatamente isso que causa o desequilíbrio (tensão) neces-

sário para as histórias fluírem. Você pode partir do livro e posteriormente 

fazer uma análise coletiva de um desenho animado ou de um filme co-

nhecido para fomentar a discussão. Como trabalho final, pode pedir a 

elaboração de uma narrativa com personagens muito opostos que se 

cruzam no decorrer da trama. Estimule-os a construir os personagens a 

partir da realidade, das pessoas que eles conhecem, com seus defeitos e 

qualidades, a tornar a história mais real e próxima do cotidiano deles.
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3. Mudanças e desejos

No fim da história, o que fica é a questão das mudanças. Conver-

se com os alunos sobre isso. O que é mudar? Que coisas podemos 

mudar e quais não podemos? Quais deles já mudaram algo? De casa, 

de escola, de cidade… Pergunte se as mudanças são fáceis, boas, 

quais são as sensações despertadas por mudar algo na vida. Ques-

tione se todas as mudanças são positivas ou se existem mudanças 

negativas. Faça com que os alunos tragam para a sala de aula suas 

experiências de vida. Uma sugestão de aprofundamento é o livro A 

bruxinha Domitila e o robô Supertudo, de Edson Gabriel Garcia, que 

mostra como as mudanças podem trazer grandes transformações, 

abordando também a questão das diferenças e da compreensão. 

Como tarefa, você pode solicitar que os alunos escolham uma 

história conhecida (como um conto de fadas ou um filme) em que 

apareçam grandes transformações de um personagem. Você deverá, 

então, entregar uma folha avulsa com indicações de análise da his-

tória escolhida; o aluno deverá anotar o nome da história, o nome 

do personagem escolhido, os motivos das mudanças, as consequên-

cias positivas e negativas, a opinião dele sobre as mudanças. Depois 

você deve organizar uma pequena apresentação, na qual cada um 

deles vai expor, oralmente, sua análise.

Uma outra possibilidade seria pedir que o aluno redija um poema 

com todas as coisas que gostaria de mudar na cidade em que vive, 

no mundo e nele mesmo. O início poderia ser “Se eu pudesse, eu 

mudaria…”. Depois da leitura de todos os textos, conversem sobre 

o que precisamos fazer para mudar as coisas que gostaríamos que 

fossem diferentes.

4. Autoritarismo 

Ao falar do livro, você poderá abordar a questão do autoritarismo, 

uma das características de Valter Valente, que é mandão e briguen-

to. Você pode começar perguntando o que é autoridade, por que é 

que sempre existe alguém exercendo o poder, mandando nas demais 
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pessoas. Pergunte a eles quem é a autoridade máxima na escola, na 

cidade, no país… E na casa deles? E entre os amigos? Existe alguém 

que gosta de mandar mais do que os outros? Isso é aceito por to-

dos? Entre, aos poucos, na diferença entre autoridade e autoritarismo 

(abuso do poder). Um bom livro para aprofundar essa discussão é A 

verdade é de todos (Editora do Brasil), em que um rei autoritário inven-

ta as leis mais absurdas e quer que todos lhes obedeçam. 

5. Diferenças 

Este é um tema muito interessante para trabalhar. Você pode co-

meçar com um joguinho simples, pedir para cada um dizer seu pri-

meiro nome e em seguida o nome da sua fruta preferida. Exemplo: 

Juliana amora. Provavelmente os alunos têm gostos muito diferentes 

uns dos outros; a partir dessa constatação, começando pelas frutas, 

você pode falar de outras diferenças que existem entre as pessoas 

– cabelo, tipo físico, altura, preferências, religião, sonhos etc.

Pergunte se ser diferente significa não poder estar perto do ou-

tro e debata esse assunto com eles. Em seguida, converse sobre a 

história do livro. O que esperávamos que iria acontecer entre Valter 

Valente e Pedro Preguiça? E o que aconteceu no final? Estimule os 

alunos a apresentar seus olhares e suas conclusões sobre a narrati-

va. Incentive-os a ver que todas as pessoas têm os mesmos direitos 

e que precisamos aprender a conviver e respeitar o diferente. Para 

finalizar, peça que escrevam uma história que eles vivenciaram ou 

observaram, falando sobre as diferenças entre as pessoas.

6. Expandindo o assunto

Você pode abordar a questão da diferença entre cidades grandes e 

pequenas, partindo da pacata cidade da história. Seria uma boa opor-

tunidade para estudar geografia, como o espaço interfere na vida das 

pessoas, no ritmo de vida etc. Vocês podem estudar as formas de lazer 

encontradas em grandes e pequenas cidades, a qualidade do ar, as 

oportunidades de trabalho e uma série de diferenças.
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