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AUTOR E OBRA 

Nascido em São Paulo, Toni Brandão (1960) é dramaturgo, roteirista, escritor, e autor multimídia. 

Criou seriados para a televisão e foi um dos roteiristas da adaptação para a TV, feita nos anos 2000, da 

obra Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato (1882-1948). 

Seu primeiro livro foi Nanica, minha irmã pequena, sobre um personagem pré-adolescente que 

se recusa a crescer. Escritor experiente, Toni publica livros há mais de 25 anos e ganhou diversos 

prêmios – como o APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. A maioria de seus trabalhos é 

voltada para adolescentes e jovens, e busca dialogar e refletir sobre questões contemporâneas, como 

a preservação ambiental. Seu grande número de leitores e sucesso editorial no Brasil fez com que, 

desde 2017, seus livros também fossem lançados em países como França, Bélgica, Suíça e Canadá. 

#Cuidado garotas apaixonadas, 1 – Tina foi escrito dez anos depois de o autor lançar o premiado 

livro #Cuidado garoto apaixonado, também publicado pela Global Editora, e é interessante notar que 

esses dois livros narram as histórias dos mesmos personagens, que transitam nos mesmos cenários, 

como a escola. No entanto, #Cuidado garotas apaixonadas, 1 – Tina tira o foco dos garotos e coloca 

nas garotas, dialogando com movimentos sociopolíticos e culturais atuais, nos quais as mulheres vêm 

assumindo cada vez mais posições de protagonismo.  

 

 

 



                                                                                                                                

Além disso, trata-se de um livro que traz as divertidas ilustrações de Dave Santana, e que usa 

uma linguagem leve e fluida para abordar situações que são parte do universo jovem. Por isso, 

#Cuidado garotas apaixonadas, 1 – Tina estabelece rapidamente conexões com os estudantes, gerando 

envolvimento e identificação enquanto trata de importantes temas e questões éticas, como amor, 

amizade e comportamento. Por fim, essa obra também é interessante por trazer um texto que pode 

ser discutido e trabalhado em aulas de Língua Portuguesa, Ciências e Geografia.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

 

Competências Gerais da BNCC (relacionadas ao ensino da literatura) 

 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 

sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

Competências Área de Linguagens (relacionadas ao ensino da literatura) 

 

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza 

dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão 

de subjetividades e identidades sociais e culturais. 

 

Competências específicas de Língua Portuguesa 1,9 

 

3. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável,heterogêneo e sensível aos 

contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da 

comunidade a que pertencem. 

 

 



                                                                                                                                

9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético 

para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso 

às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e 

humanizador da experiência com a literatura. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA A CLASSE 

 

a) Pré-leitura: adentrando o desconhecido - atividades anteriores à leitura com a intenção de 

levantar hipóteses. 

O livro que você vai ler, #Cuidado garotas apaixonadas, 1 – Tina, traz uma narrativa envolvente e usa 

uma linguagem que muitas vezes se parece com a que utilizamos no celular e na internet. Para 

embarcar nessa história, podemos pensar nas seguintes perguntas:  

 Você reparou no título do livro? Quando utilizamos o símbolo # (hashtag)? 

 Você já percebeu que existe uma diferença entre a linguagem que utilizamos no celular e no 

computador, daquela que costumamos usar para escrever textos no papel? 

 Qual delas você prefere usar? Por qual motivo? 

 

b) Leitura-descoberta: atividades simultâneas à leitura com a intenção de aprofundar 

conhecimentos. 

 Considerando que o romance é uma narrativa mais longa, ele nos envolve de modo 

aprofundado com os personagens e a história. Você pode descrever um dos personagens 

dessa obra? 

 Você notou que muitas vezes esse livro utiliza diálogos diretos entre os personagens, sem a 

intervenção de um narrador? Como se chama esse tipo de discurso? 

 Crie um texto com dois personagens, na forma de um diálogo em discurso direto. Depois, 

reescreva esse texto passando o diálogo para o discurso indireto. Quais são as diferenças 

 

 

  

 



                                                                                                                                

entre os discursos? Você precisou criar um narrador no discurso indireto? Depois, reescreva 

esse texto passando o diálogo para o discurso indireto. Quais são as diferenças entre os 

discursos? Você precisou criar um narrador no discurso indireto? 

 

c)  Pós-leitura: atividades posteriores à leitura com a intenção de ampliar o repertório leitor.  

 Pesquise outras obras do autor Toni Brandão. Ele é um autor conhecido por ter publicado 

diversos livros voltados para jovens leitores. 

 Por qual motivo você acha que o autor usa, nesse livro, uma linguagem que se parece com a 

do celular? Qual efeito isso gera? 

 Escreva um pequeno texto em seu telefone e depois passe para o papel. Mudou muita coisa? 
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