
Para muitos, o passarinho é um símbolo da liberdade. Mas será que ele se sente livre 
mesmo? E, afinal, o que é a liberdade? Foi pensando nesse conceito tão difícil de 
compreender que Renata Bueno escreveu o livro O que é a liberdade?, recheado de 
diálogos curiosos entre um passarinho e personagens como um lápis, um camaleão, 
um espelho, um mágico... 

Mais do que arquiteta, Renata Bueno é uma artista inquieta que gosta de 
experimentar. Ousa, usufrui de diversas técnicas e as compartilha com crianças de 
todo o Brasil durante as oficinas que elabora. Neste último livro, a autora começou 
a riscar, apagar, molhar o papel, fazer bolhas de sabão e contou com a ajuda de 
estudantes de escolas na Serra da Cantareira, perto de onde mora. Dessa parceria, 
Renata elaborou atividades bem criativas que podem ser utilizadas com alunos do ensino 
fundamental I.

O QUE É A LIBERDADE?
RENATA BUENO
64 PÁGINAS
28 X 20,6 CM
ISBN 978-85-7406-666-0

1. ENSINANDO A DESENHAR COM UMA BORRACHA
A dica é sugerir que os alunos usem um grafite integral para riscar um 
papel inteirinho. Depois, é a borracha que vai desenhar! Riscos, manchas, 
luzes são abertas na escuridão. À medida que a borracha vai “sujando” 
com o grafite, de tanto apagar, ela vai criando “borrões”. O branco 
do papel aparece, mas é um branco manchado, quer dizer, um branco 
impregnado de cinza. O que é a liberdade para uma borracha dançarina 
sobre uma escuridão de riscos de grafite?

2. MOLDES DE UM ESTILISTA
Peça para as crianças trazerem bandejas brancas de isopor usadas para 
embalar comidinhas. Sugira que recortem e façam moldes de roupas. Uma 
saia, botas, calças... Um chapéu! Com um lápis afiado é possível furar a 
saia e, com clips, fazer riscos, criar texturas. Depois é só passar tinta e 
imprimir em um papel. Use cores diferentes e sugira que sobreponham a 
impressão das roupas. Os alunos vão se divertir livremente como se fossem 
estilistas criativos!

3. UM ÚNICO BRANCO?
Peça aos alunos que reparem quantos brancos existem por aí. Papéis 
brancos também podem ser bem diferentes. Amassados, enrolados, 
etiquetas brancas, papel grosso, fino, com diferentes texturas. Sugira que 
recortem, colem brancos sobre brancos e deixem tudo... Bem brancão!

4. LIBERDADE COMO BOLHAS DE SABÃO
A brincadeira da bolha de sabão é muito conhecida, mas pode ser 
incrementada se colocarmos um pouquinho de tinta dentro do pote.  
Deixe que os alunos assoprem, tendo por baixo uma grande folha de papel. 
Eles podem usar mais de uma cor, sobrepor as bolhas e deixá-las livres 
para escolher onde querem estourar e marcar o papel como um grande 
espetáculo colorido!


