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Conhecendo a obra
Título: O vale das utopias
Autor: Carlos Marianidis 
Ilustrações: Marta Toledo
Coleção: Toda Prosa
 Sinopse: Marjúu é um aluno novo na escola. Muito simpático e inteligente, ele logo faz ami-
zade com Bruno, que não imagina que descobrirá segredos estranhos, porém fascinantes, 
sobre o novo amigo. Na mesma turma, estuda o garoto Benito, que no resto do tempo precisa 
ajudar o pai no trabalho, numa plantação enorme, sempre pulverizada com produtos quími-
cos. Naquele vale, todos têm um sonho, uma utopia. Mas é preciso ter cautela com elas e 
cuidar para que não fujam num piscar de olhos.
Assuntos: amizade, sonhos, escola, trabalho infantil, agricultura, agrotóxicos.
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Biologia.

Por que esse livro foi indicado?
Os alunos do 6o ano já têm condições de ler livros maiores e já podem discutir temas mais 

complexos e menos concretos, que exigem mais abstração. O livro O vale das utopias reúne tudo 
isso numa envolvente narrativa, levando os alunos a refletir e discutir sobre o que é utopia, o que 
ela pode representar no mundo de hoje, o que seria o oposto dela etc. Por outro lado, a obra 
aborda também assuntos bem concretos e próximos de nossa realidade, como a escola, as ami-
zades, a pobreza, o trabalho infantil etc., mas com toques de fantasia que deixam a história mais 
intrigante. Tudo isso estimula os alunos a ler o livro e a discutir tópicos mais complexos.  

Por que esse livro foi indicado na obra Tempo de 
Português – 6o ano?

O objetivo deste Projeto de Leitura, desenvolvido para acompanhar a obra Tempo de Portu-
guês – 6o ano, é proporcionar a você, professor, um material que amplie o trabalho com o Capítu-
lo 2 da Unidade 6, que fala, entre outras coisas, da ativista Malala Yousafzai e sua luta pelo direito 
das mulheres à educação. No livro, há o personagem Benito, uma criança que vive em uma região 
pobre e que acaba não frequentando a escola direito porque precisa ajudar o pai em uma plan-
tação. Com o tempo prejudicado por isso e com o que sofre por conta dos agentes químicos que 
o atingem na plantação (dores de cabeça e enjoos), ele não consegue prosseguir com os estudos 
de forma adequada. Apesar de Malala lutar pelas mulheres, é possível usar sua história para falar 
a respeito do direito à educação em geral e sobre como nenhuma criança deveria ser privada 
de seus estudos, que o direito à educação está na declaração universal dos direitos das crianças 
etc. A história do livro, por ser diferente e envolvente, torna mais prazeroso o trabalho com esses 
temas. 

Aquecimento
Inicie a aula escrevendo na lousa a palavra utopia. Em seguida, pergunte aos alunos se já a ou-

viram e se têm ideia do que ela significa. Ouça as respostas e anote-as na lousa. Depois, peça que 
confiram suas respostas em um dicionário e certifique-se de que todos entenderam a definição 
encontrada. Se for complicada, esclareça-a. As definições encontradas estão relacionadas com as 
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respostas que os alunos haviam dado no começo da conversa? Algum deles se surpreendeu com 
alguma informação? 

Reflita com eles sobre a palavra. Utopia sempre significa uma coisa boa? Ela pode ser 
alcançada?

Depois, solicite que pensem em exemplos de utopia. Um sonho de alguém pode ser uma 
utopia? Um modelo de sociedade pode ser utópico? Anote os exemplos mais interessantes.

Quando já tiverem discutido bastante a respeito da palavra, vá à lousa e escreva outra: disto-
pia. Depois, pergunte aos alunos se eles sabem o que é. Você pode fazer o mesmo procedimen-
to, propondo que pesquisem seu significado, ou pode fazer um exercício de inferência. Se uma 
utopia normalmente é algo idealizado, algo a que se quer chegar, um modelo que se quer atingir, 
o que seria uma distopia? Novamente, anote as respostas na lousa. Os alunos deverão entender 
que a distopia é o oposto da utopia. Enquanto esta normalmente é associada a, por exemplo, 
modelos ideais de sociedade, nos quais todos viveriam bem e não haveria conflitos nem repres-
são, aquela seria uma sociedade inversa, na qual há um governo autoritário, conflitos, as pessoas 
não vivem bem etc. Esse exemplo pode ser bom para que os alunos entendam melhor a diferença 
entre os dois conceitos, mas você pode ilustrá-la com outros exemplos, falando sobre outros as-
suntos se julgar mais apropriado.

Em seguida, explique que lerão um livro que aborda, entre outros, as utopias.

Encaminhamentos
Explore o título do livro com os alunos. Com base no que acabaram de conversar, sobre o 

que eles acham que o livro fala? O fato de ser um vale de utopias os intriga? O que imaginam que 
encontrarão na história? Leiam juntos a quarta capa e a orelha do livro. A expectativa deles em 
relação à história continua a mesma?

Como o livro é mais extenso, você pode pedir que o leiam em casa para virem à aula com a 
leitura feita ou pode lê-lo aos poucos com eles em sala de aula, alguns capítulos por dia, se pre-
ferir realizar a leitura com eles. 

Peça-lhes que, quando lerem o livro, marquem as passagens que julgarem mais importan-
tes para a história, as partes que mostram uma “virada” nos eventos, uma mudança de rumos. 
Solicite também que marquem as que possam ter causado uma quebra de expectativa neles. 
Depois, peça que compartilhem quais passagens marcaram e por quê. Esses pequenos exercícios 
os ajudam a compreender o texto.

Fechamento
Em uma roda de conversa, peça aos alunos que relacionem o livro ao debate inicial sobre 

utopias. No livro, o que eram as utopias e por que elas foram representadas daquela forma? Fale 
com eles sobre o personagem Marjúu e tudo o que ele simboliza no livro. Os alunos podem ter 
interpretações diferentes sobre isso, e não há uma mais correta que a outra. Deixe isso claro para 
que todos se sintam à vontade para expor suas impressões.

Aborde também a questão da vida do personagem Benito e de sua família. Fale ainda sobre 
o dono das terras nas quais Benito e seu pai trabalham. É interessante aprofundar esse ponto, 
pois é um personagem que pode provocar sentimentos conflitantes: ao mesmo tempo em que 
passa a impressão de ser bastante atencioso e bem-humorado (por seu comportamento diante 
o médico que o visita), parece não se importar muito com o fato de os agrotóxicos e seu modo 
de trabalho prejudicarem as pessoas que trabalham para ele, as que consomem seus produtos 
e a natureza.
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Fale também sobre a professora e o médico, sobre como os alunos os veem, e suas ações na 
história etc.

No final, retome a discussão a respeito de utopias e distopias. Os alunos entenderam a rela-
ção das utopias com a história? Entenderam mais alguma coisa sobre a palavra? Em seguida, peça 
que reflitam sobre as duas palavras, a história e o mundo atual, considerando todas as evoluções 
que tivemos até aqui, mas também todos os problemas que temos hoje. Na opinião deles, atual-
mente estamos mais próximos de uma utopia ou de uma distopia? Peça que respondam fazendo 
uma redação.

Ampliando o tema
O trabalho infantil e a escravidão moderna

No livro, o personagem Benito é ainda muito jovem, mas já precisa trabalhar para ajudar a 
família a sobreviver. Mesmo trabalhando muito e em condições prejudiciais à saúde, Benito ganha 
muito pouco e trabalha sem proteção. Além disso, deixa de ir à escola em alguns dias. Seu pai 
também trabalha muito, não ganha quase nada e tem a saúde extremamente prejudicada pelas 
condições de trabalho.

Benito é uma vítima do trabalho infantil, prática proibida em vários países, incluindo o Brasil. 
Mesmo sendo considerado crime e sendo constantemente investigado por governos e órgãos in-
ternacionais, ele persiste, privando crianças de todas as idades de uma infância digna e saudável. 
Da mesma forma, condições de trabalho análogas à escravidão (que muitas vezes acompanham o 
trabalho infantil) também continuam a existir em diversas partes do mundo, mesmo com todas as 
proibições, investigações, condenações, campanhas etc. 

Pergunte aos alunos se eles já ouviram falar de casos de trabalho infantil e de condições de 
trabalho análogas à escravidão (se necessário, explique do que se trata). Se achar adequado, você 
pode apresentar-lhes alguns exemplos, como o disponível em <www.bbc.com/portuguese/brasil-
36574637>. Nesse ponto da conversa, é interessante apontar que há casos de trabalho infantil 
bem à nossa frente, mas que de tão recorrentes parecem normais e aceitáveis, como crianças e 
adolescentes que vendem produtos na praia, que trabalham em feiras e mercados etc. 

Você pode falar também a respeito de outras formas de escravidão, como a escravidão por 
dívidas, na qual uma pessoa (na grande maioria dos casos, muito pobre) é obrigada a pagar uma 
dívida por meio de trabalho. Dessa forma, ela não recebe pelo que faz. Além de não receber, 
muitas vezes acaba ficando cada vez mais presa àquela condição, pois quase sempre a pessoa a 
quem ela deve encontra maneiras de mantê-la naquela situação inventando motivos para fazê-la 
trabalhar mais. Por exemplo, se um dia ela não trabalhou porque estava doente, fazem-na pagar 
por mais esse dia, além do que ela já devia. Explique que isso ainda é bastante comum em muitas 
partes do planeta, principalmente nas mais pobres, como regiões da África e do Sudeste Asiático.

Converse com os alunos sobre essas questões. Por que, na opinião deles, essas coisas ainda 
acontecem, apesar de serem consideradas crimes? Por que eles acham que, apesar de tudo, 
ainda há pessoas que acabam escravizadas por outras e crianças que acabam fora da escola para 
trabalhar? Para esses debates, você pode pedir a ajuda dos professores de Sociologia, Geografia 
e História. Se achar apropriado, você pode trabalhar com o professor de Inglês para explorar o 
site Slavery Footprint (http://slaveryfootprint.org), no qual a pessoa responde a várias perguntas 
a respeito de hábitos de consumo e no final descobre quantos escravos trabalham para ela, ou 
seja, quantos produtos de seu cotidiano passaram por trabalho escravo. Se preferir, você pode 
também pedir que pesquisem notícias sobre flagras de pessoas que trabalham nessas condições 
no Brasil e no mundo e compartilhem com os colegas os casos encontrados e as marcas para as 
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quais as pessoas trabalham. Eles podem se surpreender ao descobrir que muitas das marcas de 
roupas, por exemplo, mantêm funcionários em péssimas condições de trabalho, pagando-lhes 
uma quantia irrisória, insuficiente para se sustentarem adequadamente. Além disso, são impedi-
dos de deixar o trabalho, muitas vezes sofrendo graves ameaças.

O que é Filosofia?
O avô de Tiara, outra personagem amiga de Marjúu e Benito, é filósofo. As crianças desco-

brem isso quando vão à residência dele para ajudar Benito a fazer um dever de casa especial, que 
o ajudará a passar de ano.

Eles ficam intrigados quando o avô de Tiara diz que é filósofo, porque não sabem o que é isso 
nem para que serve. Ele explica brevemente, mas fica evidente que se trata de algo muito mais 
complexo e interessante.

Para essa atividade, é interessante convidar para a aula o professor de Filosofia, disciplina que 
os alunos desse ano ainda não têm. Pergunte-lhes o que acham que é Filosofia. Dê um tempo 
para que pensem e anote as respostas na lousa. Faça o mesmo depois com a pergunta “Para 
que serve a Filosofia?”. Depois que tiverem exposto seus pensamentos, deixe que o professor de 
Filosofia fale a respeito disso. Ao conversar com os alunos sobre esse assunto, ele não deve dizer 
quais respostas estão erradas ou corretas. Na conversa, vocês também podem traçar um paralelo 
entre a Filosofia e a questão das utopias. O que é utopia para a Filosofia? Há algum filósofo que 
fale especificamente sobre ela? Nesse ponto, é importante que o professor cite o livro A ilha, de 
Thomas More, e explique brevemente e de forma simplificada do que ele trata, apenas para que 
os alunos tenham uma ideia.

A discussão sobre Filosofia e utopia pode passar também pela questão do trabalho infantil, 
da escravidão, da lógica do dono de terras. O ideal, nesse caso, é abordar a questão da ética pelo 
viés filosófico. 

No final da conversa, você e o professor de Filosofia podem indicar leituras relacionadas à 
Filosofia e sua história, como os livros do escritor Jostein Gaarder, que, além de seu best-seller O 
mundo de Sofia, escreveu outras obras direcionadas a públicos mais jovens, as quais podem ser 
mais apropriadas para eles.

Para finalizar a atividade, você pode propor aos alunos que façam um debate sobre o que en-
tenderam por Filosofia, para que ela serve, se a consideram importante para o mundo atualmente, 
que avança em muitos campos, mas não discute ética.

Para saber mais
Os agrotóxicos

No livro, Benito, sua família e os demais moradores mais pobres do vale sofrem com a ação 
dos agrotóxicos que são jogados dos aviões nas plantações. Náuseas e dores de cabeça são os 
efeitos mais recorrentes, mas os perigos podem ser bem maiores em longo prazo.

O que os alunos sabem sobre esse tema? Eles sabem que muito provavelmente consomem 
todos os dias alimentos que foram pulverizados com agrotóxicos? Explique-lhes que se trata de 
uma questão delicada, pois ao mesmo tempo em que podem fazer muito mal em longo prazo 
– ainda que seus fabricantes e os agricultores que os usam digam que não há problemas –, são 
praticamente indispensáveis para as grandes plantações, pois é a única forma viável de evitar 
pragas nelas, as quais, por sua vez, são essenciais para haver alimento para todos. Os alimentos 
orgânicos, apesar de serem considerados melhores para a saúde, muitas vezes custam mais caro e 
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famílias mais pobres não têm condições financeiras de consumi-los. No livro, no entanto, é citada 
uma técnica de controle de pragas sem agrotóxicos, usada por povos aborígenes, fazendo um 
personagem se questionar: Afinal, se é possível controlar pragas sem agrotóxicos, que fazem tão 
mal, por que não tentar fazê-lo? 

O que os alunos acham desse dilema? Para que possam responder melhor à pergunta, assista 
com eles ao documentário O veneno está na mesa, de Silvio Tendler (Brasil, 2014) – a segunda 
versão, O veneno está na mesa II, é mais atualizada. O documentário fala sobre como os agrotó-
xicos podem ser prejudiciais à saúde em longo prazo e mostra alternativas a eles. 

Sobre o autor
Carlos Marianidis

Quando decidi escrever para crianças, eu me perguntava que rumo iria tomar. Podia contar 
fantasias ou histórias reais. Eu escolhi o segundo caminho, pois assim os leitores saberiam que 
todas as crianças e jovens choram ou riem por motivos semelhantes. O que acontece aqui com 
Benito é verdade. Isso é algo que, de diferentes maneiras, milhares de pessoas sofrem em todo o 
mundo. Mas também é verdade que existem pessoas boas que sempre aparecem, como Rosa e 
Dardo. O resto, simplesmente ainda não posso explicar.

Sobre a ilustradora
Marta Toledo

Sou argentina e ilustrar este livro me fez repensar meus próprios sonhos. Desde pequena, de-
senhar foi e continua sendo o que me deixa mais feliz. Minha mãe guardava meus rabiscos como 
um tesouro. Em um certo período da minha vida tive que fazer uma escolha, como, aliás, fazemos 
a todo momento, mas naquele instante escutei meu coração e, sim, era uma utopia estudar Arte 
naquele tempo, em um país sem democracia, sem liberdade, arriscar naquilo que não era seguro. 
Ao longo dos anos, desenhar tornou-se minha profissão. Eu ainda acho que não existem sonhos 
impossíveis, mas sim a vontade de conquistá-los.

5



Atividades 
1. No livro os personagens falam das utopias de Gandhi, de Colombo e também dos demais 

personagens. E você? Qual é sua utopia, qual é seu sonho? O que você busca na vida?

2. O desconhecido muitas vezes nos causa estranheza e até medo, mesmo que seja uma aven-
tura na qual queríamos embarcar. Você já passou por uma situação em que precisou encarar 
o desconhecido? Como foi? 

3. No livro, a conversa do médico com o dono das terras nas quais trabalham Benito e seu pai 
não parece ter ido muito longe. O que você imagina que tenha ocorrido depois da conversa 
que tiveram? O problema do uso dos agrotóxicos foi solucionado?

4. Para você, como seria uma sociedade ideal, ou seja, uma sociedade utópica? 

 

Respostas pessoais. Professor, recorde com os alunos o conceito de utopia, caso não se 

 lembrem.

Respostas pessoais. Professor, espera-se que os alunos comentem algum momento em que 

fi zeram algo pela primeira vez. Você pode citar exemplos como andar de avião ou o primeiro 

dia de aula em uma escola nova.

Respostas pessoais. Espera-se que os alunos compreendam que nem sempre as decisões cor-

retas são tomadas, mas que seria melhor que o problema dos agrotóxicos fosse solucionado.

Respostas pessoais. Professor, muitas são as possibilidades de resposta, contudo, espera-se 

que os alunos relacionem a idealização da sociedade com os problemas relatados no livro. 

Por exemplo, julgarem que uma sociedade ideal é aquela em que crianças não precisem tra-

balhar e possam apenas estudar. 
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