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Este guia tem em vista a produção de um Tratado sobre a amizade. 
inspirando-se nas personagens centrais de Uma certa primavera, Beto 
e Edu, dois amigos que partilham interesses, projetos, brincadeiras, 
etc., pretende-se aprofundar, com os alunos, o conceito de amizade. 
as atividades aqui propostas estão divididas em três partes. as pri-
meiras visam motivar os alunos para a leitura integral da obra. O 
conjunto de atividades seguinte procura promover uma reflexão 
sobre a amizade, em termos de valores, significados, etc. as últimas 
atividades consistem na produção de um tratado sobre a amiza-
de, a partir das reflexões dos alunos e de pesquisas sobre o tema.
Professores de todas as disciplinas podem contribuir para a realiza-
ção das atividades deste guia, uma vez que elas não se referem a um 
conteúdo específico, mas ao desenvolvimento de valores e atitudes.

Uma certa primavera
Tadeu Pereira

Projeto de trabalho
interdisciplinar

Guia do professor
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Motivação para a leitura
1. Copie na lousa as frases e o poema abaixo, e em seguida pro-

ponha sua leitura aos alunos:

• a amizade multiplica as alegrias e divide as tristezas. 
(autor desconhecido)

• “O que é um amigo? Uma única alma habitando dois corpos”.
(aristóteles)

Necessidades

Preciso muito de uma amiga ou amigo
pra sentar comigo na praça,
pra descobrirmos coisas no céu:
uma estrela se deslocando,
a lua brincando de esconder,
as nuvens formando desenhos
e muitos objetos não identificados.

Preciso muito de uma amiga ou amigo
pra sair comigo descobrindo o mundo
com as suas tristezas e alegrias.

Alguém que escute os meus segredos
saindo de mim feito enxurrada.
Alguém que saiba dos meus medos,
que ria muito com os meus risos,
que fale abobrinhas ou coisas sérias
e que, às vezes, respeite
o meu silêncio de peixe.

(Elias José. Amor adolescente. São Paulo: atual, 1999.)

Peça-lhes que se dividam em grupos de quatro integrantes e 
reflitam sobre o que acabaram de ler. Em seguida, pergunte o 
que essas frases e o poema têm em comum, apesar de terem 
sido escritos por autores diferentes em épocas diferentes; se con-
cordam com essas afirmações e por quê.
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2. Promova uma discussão em sala de aula sobre o tema amizade. 
Eis algumas sugestões de questões a serem debatidas:

• O que é ser amigo?
• Qual a importância da amizade no cotidiano das pessoas?
• Como seria o amigo ideal?
• Quem acredita ter um amigo verdadeiro, com quem pode contar 

em qualquer situação?

3. apresente aos alunos Uma certa primavera, antecipando-lhes 
tratar-se de um livro bastante divertido e sensível, protagoni-
zado por dois amigos inseparáveis, que partilham as brinca-
deiras, os desejos e as preocupações, agitando o dia a dia de 
uma bucólica cidade interiorana. Proponha, então, a leitura 
da obra.

Do texto ao contexto
4. Depois que todos os alunos tiverem lido o livro, pergunte-lhes 

o que acharam da história e da relação de amizade entre Beto 
e Edu.

5. Solicite aos alunos que retomem os grupos organizados ante-
riormente e discutam sobre as seguintes frases das personagens 
Edu e Beto:

“[...] amizade é que nem roupa, não pode ficar justa nem larga”.
(Edu, p. 6)

“É. E quando fica velha, a gente dá ou joga fora”. 
(Beto, p. 6)

Pergunte-lhes se concordam com essas afirmações, o que é ami-
zade “velha”, se o tempo de convívio não é bom para a amizade, 
se acham que a amizade antigamente — no tempo de seus avós ou 
pais — era diferente, se o conceito de amizade conserva algumas 
características ao longo do tempo, etc.

6. Diga aos alunos que a amizade é um tema sobre o qual grandes 
filósofos já trataram. aristóteles (384-322 a.C.), por exemplo, 
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importante filósofo grego, dedicou parte do livro Ética a Ni-
cômaco a esse assunto. Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.), 
importante filósofo, orador, escritor, advogado e político 
romano, é autor de diversos tratados filosóficos, entre eles 
o da amizade. abaixo, encontram-se um pequeno texto 
sobre a Ética a Nicômaco e um trecho de Cícero — diálogo 
sobre a amizade. apresente-os aos alunos para uma leitura 
coletiva. 

Texto 1
 [...] As várias formas de amizade mencionadas por Aristóteles 
constituem todas as ilustrações da natureza social essencial do 
homem. No plano inferior, necessita de amizades úteis. Num 
plano mais elevado, forma amizades por prazer, isto é, tem um 
prazer natural no convívio com os seus amigos. Num plano 
ainda mais elevado, constitui amizades por bondade, nas quais 
um amigo ajuda outro a viver a melhor vida. [...] 

  (www.consciencia.org/antiga/aristjosemar.shtml. Ética a Nicômaco:
atualização e comentários, por Josemar Pedro Lorenzetti.)

Texto 2
Capítulo XVI

Quais são os limites da amizade; três opiniões a respeito

Determinemos agora quais são os limites e, por assim 
dizer, os termos da amizade. Encontro aqui três opiniões 
diferentes, das quais não aprovo nenhuma: a primeira 
deseja que sejamos para os nossos amigos assim como 
somos para nós mesmos; a segunda, que a nossa afeição 
por eles seja tal e qual a que eles têm por nós; a terceira, 
que estimemos nossos amigos assim como eles estimam a 
si mesmos. Não posso concordar com nenhuma dessas três 
máximas. Porque a primeira, que cada um tenha para com 
seu amigo a mesma afeição e vontade que tem para si, é 
falsa. De fato, quantas coisas fazemos por nossos amigos 
que jamais faríamos por nós! Rogar, suplicar a um homem 
que se despreza, tratar o outro com aspereza, persegui-los 
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com violência, coisas que em causa própria não seriam 
muito de centes nos negócios dos amigos se tornam muito 
honrosas. Quantas vezes um homem de bem abandona a defesa 
de seus interesses e os sacrifica, em seu próprio detrimento, 
para servir os de seu amigo! 

A segunda opinião é a que define a amizade por uma 
cor respondência igual em amor e bons serviços. É fazer da 
amiza  de uma ideia bem limitada e mesquinha, sujeitá-la, 
assim, a um balanço entre a despesa e a receita. Parece-me 
que a verda deira amizade é mais rica e mais generosa; não 
calcula com exatidão com medo de oferecer mais do que re-
cebeu. Não se deve temer na amizade que se vá dar demais 
ou que se vá perder alguma coisa. 

A terceira máxima é a mais perniciosa de todas: quer que 
se estime o amigo tanto quanto se estima a si mesmo. Mas 
há bom número de pessoas cuja alma tímida e desalentada 
não ousa aspirar a uma melhor sorte. Serão então os amigos 
obrigados a pensar como eles? Não deverão, ao contrário, 
esforçarem-se por encorajá-los, sugerindo esperanças e doces 
pensamentos? [...]

(www.consciencia.org/antiga/ciceamiz.shtml. José Perez (trad.). Cícero — 
diálogo sobre a amizade. Extraído da edição da Editora Cultura Moderna.)

Proponha uma conversa sobre as formas e os limites da amizade 
e em seguida pergunte aos alunos:

• Será que podemos confiar em todos aqueles que se dizem nossos 
amigos? Por quê?

• Como saber se alguém é nosso amigo de verdade?

• Quem já teve uma experiência ruim com alguém que se dizia 
seu amigo? Como foi?

Produção de um Tratado sobre a amizade
7. Diga aos alunos que irão produzir um Tratado sobre a amizade, 

com base nas reflexões e questões discutidas nas atividades 
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anteriores e em pesquisas. O tema central poderá ser dividido 
em subtemas, que deverão ser distribuídos entre os grupos de 
alunos. Várias fontes de pesquisa poderão ser consultadas, como 
livros, revistas, sites da Internet, videotecas, etc. As informações 
obtidas servirão de base para a produção dos textos que pode-
rão se tornar uma seção ou um capítulo do tratado. A seguir, 
sugerimos um roteiro para os grupos:

• O que é ser amigo?

• Como fazer amigos

• As formas de amizade

• Os limites da amizade

• É importante ter amigos?

• Ilustrar o tratado com poemas, letras de música, imagens, no-
mes de livros e filmes, textos ou falas de personalidades sobre 
o tema, etc.

Os alunos poderão modificar esse roteiro, de acordo com o ma-
terial que recolherem. Incentive-os a observar também como a 
amizade é retratada no rádio e na televisão.

8. Ao final do trabalho, o Tratado sobre a amizade poderá ser 
exposto em um dos murais da escola.
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