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Vamos começar pela capa? 

As cores, muitas vezes tem uma função importante na 
composição da  

obra. E o primeiro contato que  

temos é com a capa.  

Que informações temos na do  

livro em questão?  

O que a imagem no canto direito  

superior sugere? 



Personagens 

• Raquel: jovem moça simpática, muito atenciosa e 
dedicada, carinhosa e sempre muito importada 
com o bem estar dos amigos. 

• Nelson: muito aplicado as matérias, é novo no 
colégio, mas sempre se mostra disposto a fazer 
novos amigos, educado e atencioso, em pouco 
tempo se torna o melhor amigo de Raquel. 

• Marcelo: rapaz tímido, amigo comum de Raquel 
que a ajuda a combater o preconceito contra 
Nelson. Sempre presente e a disposição de sua 
amiga; é um garoto pobre, porém sorridente. 



• Dona Mariana: Mulher trabalhadora, volta toda e 
completamente sua atenção a Nelson, seu filho, o 
apoiando e o ajudando. Simpática com todos os 
seus amigos, principalmente com Raquel. 

• Mãe de Raquel: muito boa observadora, vive se 
colocando e opinando na vida de Raquel; 
brincalhona e sempre de bem com a vida. 

• Cíntia: a típica fofoqueira do colégio, arranja 
brigas a vontade, não pode se ter um pingo de 
confiança; é a espalhadora do segredo de Nelson. 

 



Refletir sobre... 

• “As pessoas valorizam apenas a alegria, como 
se a tristeza não tivesse importância.” (p.07) 

• “Eu pensava que devia haver algum engano. É 
impossível, ele não pode ter AIDS! Então fiz a 
pergunta mais boba, mais tonta que deveria 
ter feito. – Como foi que você pegou? (...) 
Então, em vez de uma palavra de conforto, eu 
só queria fazer fofoca?”(p.29 e 30) 

 



• “Nesse instante Cíntia e outro rapaz, Raul, se 
aproximaram. Um bloco de colegas ficou atrás 
deles. Assistiam à cena. Todos obviamente 
contra nós.” (p.53) 

• “...Uma delegação de mães tinha sido formada 
às pressas, depois que Cíntia e outros colegas 
falaram sobre a doença em casa.” (p.55) 

• “Diante da crise, os professores tinham 
passado um abaixo-assinado contra a saída do 
Nel.”(p.58) 

 

 



• “Os professores Ismael, Antônio e Serena 
organizaram um ciclo de palestras sobre a 
aids, em todas as classes.” (P.71) 

• “ A associação não tinha verbas... Mas foi ela 
que acabou dando a ideia salvadora: - Por que 
vocês não se cotizam com o pessoal da 
escola? Levantam um dinheiro para ajudar seu 
amigo?” (p.82) 

• Mas o Marcelo não parava de pensar no 
assunto. (...) - Que tal um pedágio?” (p.82) 

 

 



• “ – Você acha que está apaixonada por mim. 
Mas nós sempre nos amamos... De um jeito 
diferente! O amor que a gente sentiu um pelo 
outro era como uma nuvem... Grande... 
Volumosa... Mas que pode tomar muitas 
formas. A gente podia, talvez, ter sido 
apaixonado... Mas o nosso amor nuvem 
tomou a forma de amizade.” (p.96) 


