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Conhecendo a obra
Título: O caminho das estrelas
Autor: Raul Drewnick
Ilustrações: Jana Glatt
Coleção: Toda Prosa
 Sinopse: Fernanda quer ser modelo, mas sua família não a leva a sério. Além disso, ela tem de 
suportar as comparações entre ela e sua irmã, Luísa, muito estudiosa, e seu irmão, Roberto, 
que resolveu se unir a um colega com fama de problemático. Para piorar, seu namorado está 
estranho. Decidida a ir atrás do que quer, ela talvez tenha encontrado uma forma de iniciar 
sua tão sonhada carreira. Porém, o caminho para se tornar uma top model não é tão simples 
e muitas vezes pode ser traiçoeiro.
Assuntos: família, amizade, escola, relacionamentos, ética.
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Sociologia.

Por que esse livro foi indicado?
O livro aborda assuntos atuais e que normalmente fazem parte do universo dos alunos, como 

fama e exposição na internet. Por meio de sua leitura, é possível debater esses e outros assuntos 
sobre os quais os alunos já têm base para falar, incentivando-os a refletir sobre as próprias ambi-
ções, atitudes e forma de lidar com as imagens que fazem dos outros e de si mesmos. Além disso, 
a narrativa envolvente da obra estimula a leitura.

Por que esse livro foi indicado na obra Tempo de 
Português – 8o ano?

O objetivo deste Projeto de Leitura, desenvolvido para acompanhar a obra Tempo de Portu-
guês – 8o ano, é proporcionar a você, professor, um material que amplie o trabalho com a Unida-
de 3, que trata do gênero propaganda por meio de análises de textos de marketing e cujo tema 
é a publicidade e a propaganda.

O livro conta a história de Fernanda, uma menina que, encantada com a beleza e estilo de vida 
luxuoso das top models, sonha em se tornar uma também, ainda que sua família não leve isso a 
sério. Atraída pela possibilidade de iniciar sua carreira por meio de uma campanha publicitária, ela 
acaba caindo em uma armadilha e se tornando vítima de um crime. O trabalho com o livro pode ser 
um prolongamento do que for discutido na Unidade 3 sobre publicidade, imagem etc.

Aquecimento
Inicie com os alunos uma conversa sobre sonhos e planos. Peça a eles que pensem sobre o 

que mais desejam para o futuro, principalmente em relação à carreira. Alguns podem não saber 
ainda o que pretendem fazer, mas podem pensar no modo de vida que gostariam de ter, o que 
imaginam para eles mesmos. Eles também podem pensar no que almejam a curto prazo, como 
passar de ano, comprar algo que desejam faz tempo etc. 

Peça então que pensem no que é necessário para conseguir o que querem. Além de esses 
desejos demandarem esforços, o que mais está envolvido na realização deles? Necessidade, von-
tade, vaidade, satisfação pessoal etc. também são motivos para nos empenharmos? Vale tudo 
para se conseguir o que se quer?

Por fim, explique que lerão um livro que fala sobre essas e outras questões.

1



Encaminhamentos
Explore o título do livro com eles. O que eles acham que é esse caminho das estrelas? Estrelas, 

normalmente, remetem a quê? Em seguida, leia com eles a quarta capa. Como entendem agora 
o título do livro? O que imaginam que encontrarão na história?

Como o livro é mais extenso, você pode pedir aos alunos que o leiam em casa e venham para 
a aula com a leitura feita ou então estipular um prazo para que os alunos leiam alguns capítulos 
e os comentem em sala de aula, dizendo o que estão achando da obra, o que pensam que vai 
acontecer na história etc. 

Solicite que, quando lerem o livro, marquem as passagens que julgarem mais importantes 
para a história, aquelas que mostram uma “virada” nos eventos, uma mudança de rumo. Solicite 
também que destaquem as que lhes causaram uma quebra de expectativa. Depois, peça que 
compartilhem as passagens marcadas e expliquem suas escolhas. Esses exercícios contribuem na 
compreensão do texto.

Fechamento
Pergunte aos alunos o que acharam do livro, da forma da narrativa, dos personagens etc. Per-

gunte ainda se eles prestaram atenção ao tipo de narrador usado pelo autor e como essa escolha 
afeta o modo de o leitor ver os personagens e a história como um todo.

Em seguida, converse com eles sobre a relação da história com o debate inicial. Eles deverão 
entender que cada personagem desejava algo e que, por isso, acabou colocando algo muito mais 
importante em risco. Fernanda, por querer tanto ser modelo, envolve-se, sem querer, com crimi-
nosos. Luísa, por causa de um momento rápido de vaidade, arrisca seu bom relacionamento com 
a irmã. Roberto, para agradar ao menino popular da sala e para passar de ano, corre o risco de ser 
expulso da escola, de apanhar de outro garoto e de decepcionar a família. Outros personagens 
fazem o mesmo. Bruna, amiga de Fernanda, também cai na conversa dos criminosos. Mateus, 
namorado de Fernanda, quase acaba o namoro por um momento de dúvida no qual foi inconse-
quente. Peça aos alunos que reflitam: Em todos esses casos, essas situações poderiam ter sido 
evitadas e resolvidas de outra maneira? Como?

Aborde também a questão de Fernanda. Por que, afinal, ela quer tanto ser modelo? Será que 
ela sabe tudo o que a profissão exige ou está atraída apenas pela parte supostamente glamo-
rosa, com muito dinheiro, festas e viagens? Será que ela e sua amiga estão pensando em todas 
as vantagens e desvantagens? Nesse ponto, você pode explorar a Unidade 3 do livro Tempo de 
Português – 8o ano, que trata de mensagens publicitárias. Leia com eles a seção Aqui tem mais 
dos capítulos 1 e 2 e converse sobre o impacto da publicidade em nossas vidas. Em seguida, peça 
que reflitam sobre isso e sobre a história de Fernanda. Será que seu desejo de ser modelo não 
veio também da publicidade e da imagem que ela nos passa do que é uma vida feliz, do que é 
beleza, sucesso etc.?

Pergunte se eles acreditam que essas atitudes inconsequentes são exclusivas de crianças e 
de adolescentes ou se adultos podem cometer os mesmos erros. Na opinião deles, por que isso 
acontece?

No final, peça que pensem novamente em seus sonhos e desejos. Eles já refletiram a respeito 
disso, pesando as vantagens, desvantagens, consequências etc.? Continuam dispostos a fazer 
tudo para conseguir o que querem? 

Para finalizar, proponha um trabalho com o orientador deles sobre estudos e profissões. Os 
alunos ainda não estão na fase em que precisam escolher qual curso querem fazer, qual carreira 
seguir etc., mas podem pensar no que mais lhes agradaria no momento e pesquisar o assunto. 
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Peça que listem os cursos e profissões que lhes interessam. Aqueles cujos interesses são comuns 
e/ou parecidos podem se reunir para fazer uma pesquisa em grupo, investigando qual curso uni-
versitário é necessário para exercer a profissão, quais são as melhores faculdades na área, quais 
são as principais atribuições das pessoas que seguem essa carreira, quais são as áreas menos ex-
ploradas na profissão etc. O aluno cujo interesse é uma carreira muito diferente das dos colegas 
pode formar um grupo com outros na mesma situação ou fazer o trabalho individualmente. No 
final, cada grupo/aluno compartilhará com os colegas o que descobriu e se seu interesse pela área 
aumentou, diminuiu, ou se, durante a pesquisa, descobriu alguma outra que até então não conhe-
cia ou não havia considerado. É importante frisar, porém, que o que estão pesquisando agora não 
é definitivo: é apenas um exercício para que, aos poucos, eles descubram o que lhes interessa. Se 
possível, seria importante que a escola convidasse profissionais das áreas de interesse dos alunos 
para falarem um pouco mais sobre a profissão.

Ampliando o tema
Crimes na internet

Um dos acontecimentos centrais do livro é o momento em que Fernanda e sua amiga, Bruna, 
descobrem que foram vítimas de um crime. Elas acreditaram que iam fazer uma sessão de fotos 
para a propaganda de uma escola, aceitaram usar as roupas que os criminosos lhes deram, foram 
filmadas secretamente enquanto se trocavam e suas imagens acabaram divulgadas na internet, 
em um site de pornografia (e provavelmente de pedofilia, já que as duas personagens são meno-
res de idade). 

Isso abre uma discussão importante sobre crimes na internet e suas consequências. Fernanda 
e Bruna, mesmo sendo vítimas de um crime, podiam ter sofrido consequências maiores, como 
perseguições, humilhações etc. Qualquer conteúdo que cai na internet se espalha rapidamente 
e é quase impossível tirá-lo de circulação, mesmo com mandado judicial. O que sai de controle 
pode ter graves consequências para alguém, como o que estava prestes a acontecer com Fernan-
da e Bruna (mesmo que elas não soubessem o que estava acontecendo).

Solicite aos alunos que, em grupos, façam um trabalho sobre crimes virtuais. Antes, porém, 
eles devem entender por que é considerado crime o que foi feito com as duas personagens; elas 
não estavam cientes da gravação, eram menores de idade, foram enganadas e expostas. Mesmo 
que isso tivesse sido feito com maiores de idade seria crime, pois elas foram ludibriadas e suas 
imagens foram usadas, de forma abusiva, sem sua autorização. Os alunos têm consciência de 
todos esses crimes?

Organize-os em grupos e designe um tipo de crime a ser analisado por cada grupo. Algumas 
sugestões: manipulação de imagens, calúnia e difamação, racismo, criação de páginas de con-
teúdo de ódio (contra negros, homossexuais, mulheres, alguma religião específica etc.). Por que 
essas práticas são crimes e o que está previsto na lei em relação a elas? As pessoas que cometem 
esses delitos em geral pagam por eles ou ficam impunes? É interessante também que obtenham 
números sobre os casos relatados de crimes na internet, quantos deles foram punidos etc. Peça 
também que reflitam sobre as seguintes questões: Por que na internet tantas pessoas se sentem à 
vontade para cometer esses tipos de infração? As redes sociais contribuem de alguma forma com 
o problema e com suas soluções?

É muito importante relembrar aos alunos que repassar conteúdo criminoso também é crime. 
Por exemplo, alguém que compartilha um post de ódio, mesmo que seja para alertar outros usu-
ários e as autoridades, está também cometendo um crime. Por essas e outras, é fundamental 
também que os alunos pesquisem o que se pode fazer ao se deparar com um crime na internet. 
Como denunciar? A quem e como alertar?
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No final, você e os alunos podem fazer uma campanha de conscientização sobre o assunto 
na escola, pois o acesso à internet está cada vez mais fácil e crianças e adolescentes de todas as 
idades podem ver esse tipo de conteúdo.

A exposição na internet
Além dos crimes virtuais, é interessante e importante discutir outros assuntos ligados à 

 internet. Com o crescente acesso à rede, até crianças muito novas a utilizam com frequência. Por 
isso, é necessário conscientizar os alunos a respeito da autoexposição.

Para isso, faça um debate com eles. Peça que reflitam sobre o uso que fazem da internet em 
geral – redes sociais, blogs, aplicativos etc. Eles os usam muito ou moderadamente? Que tipos 
de comportamento mais comum percebem neles e nas pessoas? Você pode dar como exemplo 
para a conversa o modo usual de as pessoas lidarem com fotografias. Normalmente as redes 
sociais são inundadas com elas. Selfies, fotografias que revelam quem são os parentes e amigos 
mais próximos das pessoas, os lugares que frequentam, onde estão em tal lugar e em tal hora, o 
que fizeram etc. Muitas pessoas já estão acostumadas a se exporem assim, mas será que não há 
problema? Será que não estão fornecendo informações demais, inclusive para desconhecidos, 
que, em uma rápida pesquisada no perfil da pessoa, podem descobrir quase tudo da vida dela? 
O que os alunos acham disso? Eles já haviam pensado desse ponto de vista? Não veem nenhum 
tipo de perigo nisso?

Mas há outro lado, ainda pouco abordado, que você também pode conversar com eles: o fato 
de inúmeras empresas e até mesmo alguns governos terem acesso a dados pessoais. Pergunte 
aos alunos se eles já perceberam que, muitas vezes, quando estamos em redes sociais ou em 
outros sites, aparecem propagandas de coisas que pesquisamos rapidamente em outra ocasião. 
Por exemplo, se em um dia pesquisamos uma peça de roupa, no outro, seremos bombardeados 
com propagandas de diversas lojas de roupa que vendem aquela peça. Elas estão nas redes 
sociais, nos spams que chegam pelo e-mail e até nas mensagens via celular. Explique que isso 
ocorre porque muitas vezes nossos dados pessoais (CPF, e-mail, número de telefone etc.) são ven-
didos para diversas empresas, pois é por meio da propaganda dessas empresas que muitas redes 
sociais, blogs e outras páginas de internet sobrevivem financeiramente. O que os alunos acham 
disso? A privacidade das pessoas permanece intacta como aparenta? Por falar nisso e levando em 
conta também o debate sobre como as pessoas se expõem na internet atualmente, a privacidade, 
na opinião dos alunos, continua sendo muito importante ou esse conceito está mudando? Ou será 
que ninguém está pensando a fundo no assunto ainda?

Se quiser ampliar o debate, acesse com eles o site <https://chupadados.codingrights.org/>, 
que descreve com mais detalhes como nossos dados pessoais são vazados para satisfazer os 
interesses econômicos das mais diversas empresas por meio de aplicativos, de ferramentas de 
localização geográfica em smartphones etc. É um site bem didático, com linguagem simples e 
atualizado periodicamente com novos tópicos.

Para esse debate, é interessante convidar os professores de Filosofia e Sociologia, que podem 
falar mais sobre o comportamento na internet, como isso influencia nosso comportamento fora 
dela e como nosso conceito de privacidade pode estar sendo afetado.

Para saber mais
Os padrões impostos para ser modelo

Fernanda, ao que tudo indica, quer ser uma modelo dentro do padrão atual; alta, muito 
magra, com traços de certo tipo etc. Não há problema algum nisso, mas hoje há debates intensos 
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a respeito desse padrão, pois ele restringe muito o tipo de pessoa que pode se tornar modelo de 
revista e passarela e também acaba impondo um padrão estético difícil de alcançar (a magreza 
é o exemplo mais recorrente, pois algumas mulheres, principalmente, almejam ter corpos como 
aqueles, cujas imagens são editadas para parecerem mais magros do que já são naturalmente, 
tornando-se praticamente irreais). Além disso, muitas confecções, para permanecerem associadas 
àquelas modelos e a seus corpos, produzem roupas que vão apenas até certo tamanho, deixando 
de fora um grande número de pessoas consideradas “maiores”.

Converse com os alunos e pergunte o que acham disso. Então explique que atualmente há 
um movimento cada vez maior exigindo que a indústria da moda dê atenção a outros tipos físicos: 
gordos, baixos, com traços diferentes, deficientes físicos etc. Os alunos conhecem alguns deles? 
Você pode dar como exemplos a modelo plus-size Tess Holliday e a modelo Winnie Harlow, porta-
dora de vitiligo. Mostre algumas imagens delas e pergunte aos alunos o que acham. É importante 
que entendam que não há apenas um tipo de beleza e que o ideal é que haja diversidade para 
que todos os tipos de pessoas se sintam incluídas e representadas. 

Você pode apresentar a eles o site Atlas of Beauty <https://theatlasofbeauty.com>, projeto 
de uma fotógrafa romena que fotografa mulheres do mundo todo mostrando diferentes belezas 
e como não há necessidade de se encaixar no padrão mainstream.

Se quiser aprofundar a discussão sobre como a imagem passada pelos padrões atuais pode 
afetar os jovens, principalmente as meninas, assista com eles a trechos da palestra de Jean Kil-
bourne sobre o papel da publicidade nisso. A palestra, com legendas em português, está dispo-
nível em: <www.youtube.com/watch?v=Uy8yLaoWybk>.

Sobre o autor
Raul Drewnick

Há poucos anos, o Brasil era o país do samba e do futebol. De uns tempos para cá, o samba 
anda meio mambembe, e o futebol, então, nem se fale. O que vem nos salvando são as nossas 
modelos. Provocam suspiros em todo o mundo: que charme, que graça! Gisele Bündchen reinou 
por pelo menos dez anos e ainda ninguém sabe quem será sua sucessora. Mas suspeita-se que 
será outra brasileira, claro. Escrevi este  livro pensando nas meninas que sonham hoje com o mo-
mento em que estarão no topo, como estrelas do fascinante mundo da moda.

Sobre a ilustradora
Jana Glatt

Sou designer e carioca. Estudei ilustração para livros infantis e juvenis na universidade EINA, 
em Barcelona. Ilustrei alguns livros de poesia infantil como Declaração de amor e Quem adivinha 
o que é?. O processo de criação de O caminho das estrelas foi muito fluido e com muita liberdade 
criativa. É um livro que retrata principalmente os conflitos e desejos dos personagens. Então, bus-
quei transmitir expressividade por meio das pinceladas e tons quentes. A feminilidade também 
era algo importante na história e com elementos gráficos, vestuário e cenário, pude trazer o uni-
verso feminino para o conjunto visual.
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Atividades 
1. Na história, Fernanda sonha em ser modelo internacional. Top models, em geral, são muito 

famosas, mas a fama não é acompanhada apenas de coisas boas. Em sua opinião, quais são 
as vantagens e as desvantagens de ser famoso? Por quê? 

2. O que você faria se descobrisse que um colega seu foi vítima de um crime na internet, de 
qualquer tipo? E como faria para denunciar o crime?

3. A internet nos propicia muitas coisas boas, como a facilidade de se obter informações, a agi-
lidade nas comunicações, a conveniência de fazer muitas coisas de qualquer lugar do mundo 
etc. Porém, com o tempo, fomos descobrindo que ela também pode causar muitos proble-
mas. Quais são alguns deles? O que é possível fazer para evitá-los ou solucioná-los? 

4. É comum as pessoas colocarem na internet fotos ou vídeos que mostrem situações engraça-
das, alegres e curiosas, mas também são muito comuns os vídeos que expõem pessoas em 
situações humilhantes, de violência, durante brigas etc. O que você acha disso? Por que, em 
sua opinião, as pessoas se interessam em ver esses vídeos? Você acha que isso é de alguma 
forma prejudicial ou que não há problemas? Por quê? Quais podem ser as consequências do 
vídeo para a pessoa que está em destaque nele?

 

Resposta pessoal. Os alunos podem citar, como desvantagem, o risco de comprometimen-

to da saúde das modelos e das top models (elas precisam ser extremamente magras para 

manter seus trabalhos) ou, ainda, a falta de privacidade das pessoas famosas e o assédio da 

mídia. Como vantagens, a facilidade de acesso a diferentes setores da sociedade, as viagens 

internacionais, os amigos famosos etc.

Respostas pessoais. Para responder à segunda pergunta, é aconselhável que o aluno saiba 

que há setores da polícia especializados em crimes na internet, e que é possível contatá-los 

em caso de denúncia.

Respostas pessoais. O aluno pode citar: o excesso de exposição pessoal (de informações e 

fotografi as pessoais), o compartilhamento de notícias falsas, o compartilhamento de imagens 

de violência e pedofi lia etc. 

Respostas pessoais. Professor, atente-se para os possíveis comentários de alunos que con-

somem esse tipo de informação e aconselhe-os a não compartilhar nem publicar esses con-

teúdos. Muitas vezes colaboramos para a disseminação dessas informações, prejudicando as 

pessoas envolvidas.
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