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Prefácio
O livro Pedrinho e o Supercalma: uma metáfora sobre o manejo da ansiedade constitui-se numa viagem 
mágica e lúdica pelo mundo infantil. Nele aborda-se um tema sobre acontecimentos do cotidiano, 
como um dia de aula. As autoras instigam o leitor a refletir sobre os pensamentos, as emoções e 
os comportamentos, sobretudo na ansiedade e a responder perguntas típicas dos curiosos cérebros 
infantis: Ansiedade? O que é isso?
O diálogo que a história mantém com o leitor leva-o a interagir com o texto, a entrar porta adentro na 
imaginação. Essa interação envolve e motiva a ler sem parar. Faz com que desempenhe um papel ativo 
diante da leitura e queira fazer parte da situação e encontrar uma resposta que venha a despertar, 
independente de ser (ou não!) do tamanho ‘P’ de uma criança.
A conversa pode ajudar as crianças a desenvolverem a capacidade de associar o novo ao que já foi 
experimentado, percebendo as semelhanças e diferenças com a emoção original (ansiedade) tornando 
o livro uma poderosa ferramenta para abordar a intertextualidade com o jovem. A forma fácil como é 
apresentada, serve de motivação para que os leitores escrevam e falem sobre suas próprias histórias 



adormecidas – ou, quem sabe, acordadas. O modo lúdico-psicológico como essa temática foi apresentada 
facilita sua abordagem, proporcionando o ambiente ideal para o debate. Cria-se um espaço para que a 
criança aprenda a pensar e a questionar sobre aquilo que anteriormente apenas lhe era apresentado, 
colaborando para o surgimento e desenvolvimento de sua criticidade e de futuros enfrentamentos. Pois 
é, as autoras até desejaram dar um final diferente ao Pedrinho, porém, vai depender de outros autores 
fazê-lo, como você. Foram preparadas formas para o treino, enfrentamento e monitoramento dos novos 
repertórios de comportamentos. As autoras contemplam, ainda, os leitores com tarefas que podem auxiliar 
na prática e na compreensão do conteúdo proposto para a agenda do dia.
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- Acabei, professora! Já 
posso ir para o intervalo?

- Nossa, Pedrinho, 
calma... tem tempo 
ainda. Você pode 
revisar e melhorar suas 
respostas...

- E agora? Já posso ir, 
professora? Eu quero 
brincar de futebol!

- Não quer revisar, 
mesmo? Olha lá hein... 

- Não. Posso ir?

- Tá beeeem, Pedrinho.




