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A personagem Joana, protagonista do livro Amigo não é pra essas coisas, mente a todo 
momento com o intuito de manipular suas amigas, prejudicando-as e se aproveitando 
da inocência delas, apesar de querer apenas ser aceita e querida por todos.  
 
Mas Joana é desmascarada e sua professora toma a atitude assertiva de levar o caso até 
a diretora da escola, tratando-o com a devida importância, refletindo a preocupação 
com o comportamento da estudante, que, no fundo, precisava de orientação, do 
acolhimento da comunidade escolar e das demais esferas sociais.  
 
Amigo não é pra essas coisas aborda o comportamento antiético de Joana. O universo 
das relações interpessoais deve ser trabalhado em sala de aula, buscando conscientizar 
os estudantes sobre a necessidade de tomar atitudes responsáveis perante o outro, 
objetivando a construção da cidadania e das competências e habilidades 
socioemocionais.  
 
A competência 10 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Responsabilidade e 
cidadania – afirma que o estudante deve “Agir pessoal e coletivamente […] tomando 
decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 



solidários”. Nesse sentido, o livro é um excelente ponto de partida para o 
desenvolvimento de atividades que despertem a reflexão e a consciência sobre a 
importância de agir de modo responsável e cidadão. 
 
A obra de Alexandra Lopes e André Mota, ilustrada por Weberson Santiago, faz parte 
da Coleção Assunto de Família – Série Interagir e Discutir, que traz atividades para o 
leitor refletir sobre os assuntos tratados pela obra. 
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Sobre Alexandra Lopes 
Nasceu em São Paulo e, atualmente, mora no litoral sul de São Paulo. Formada em Pedagogia, 
Letras e Psicanálise, atua no mercado editorial desde 1991, data da publicação de seus 
primeiros livros, e continua escrevendo para diversas mídias. Durante seus primeiros anos 
como profissional, deu aulas e trabalhou como coordenadora pedagógica em escolas 
particulares de São Paulo, posteriormente partindo para o mergulho total na psicanálise e na 
literatura. 
Escreve títulos na área de infantojuvenil, ensino técnico e crescimento pessoal. Gerencia e 
administra dezenas de blogs e atua como consultora de editoras, escritores e blogueiros. Há 
oito anos, desenvolve os estudos que levam à implementação da técnica de Literapia, processo 
que abrange Literatura e Psicanálise. Atende na Clínica da Palavra, coordena as atividades do 
portal “Central do Autor” e ministra palestras para universidades, empresas e escritores. 
 
Pela Editora do Brasil, publicou a Coleção Interagindo e Rediscutindo Vidas, com três 
volumes: Pensando no X da questão, Comprei aquilo, deu nisso e Amigo não é para essas 
coisas, em coautoria com André Mota. 
 
Sobre André Mota 
Nasceu em 1969, em Santo André, São Paulo. Estudou História na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Atualmente é professor 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) e Coordenador do Museu 
Histórico da mesma faculdade. Como professor de História, sempre nutriu interesse pela 
literatura infantil e pelo mundo imaginário das crianças. 
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Por esse motivo, já publicou diversos livros. Para entrar em contato com o autor, use o e-
mail andremota13@gmail.com. 
 
Pela Editora do Brasil, publicou a Coleção Interagindo e Rediscutindo Vidas, com três 
volumes: Pensando no X da questão, Comprei aquilo, deu nisso e Amigo não é para essas 
coisas, em coautoria com Alexandra Lopes. 
 
Sobre Weberson Santiago 
Weberson Santiago é brasileiro e vive em Lisboa. É ilustrador, autor e professor. Faz ilustrações 
para livros, revistas e jogos de tabuleiro.  
É professor universitário na ESEC, em Coimbra, coordenador do curso de ilustração da Etic e 
tem dois cursos na Domestika: “Livro infantil ilustrado” e “Laboratório gráfico de ilustração”. 
Foi professor da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e professor coordenador da Quanta 
Academia de Artes. 
É formado em Design Gráfico pela UMC, especialista em Design Gráfico pela FAAP, em São 
Paulo, e em ilustração pela Universidade Autónoma de Lisboa, bem como mestre em Desenho 
na Universidade de Lisboa. 
Participou de exposições e teve trabalhos publicados em diversos países: Inglaterra, EUA, 
Canadá, Alemanha, França, Itália, Espanha, Chile, Colômbia, México, Brasil, Portugal, Rússia, 
Angola, China, Polônia, Holanda, Tailândia e Japão. 
 
Sobre a Editora do Brasil 
A Editora do Brasil busca, há quase 80 anos, renovar produtos e serviços que levem aos milhares 
de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos quatro cantos 
do país, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto didático e 
literário comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.  
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 
que transforma e é transformada. Mais do que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 
observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país. 
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