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Primeiro livro lançado esta semana 

Livro ensina crianças a gerir emoções 
para uma melhor preparação para a vida

O autor Pedro Almeida Maia juntou-se às psicólogas Célia Barreto Carvalho e Suzana Nunes Caldeira e à ilustradora Ana 
Correia para idealizar o primeiro livro da colecção “Vamos sentir com o Necas”, em que os protagonistas são um grupo de 
crianças e o seu amigo especial, o golfi nho Necas. O primeiro livro da colecção tem por título “Os vencedores do medo”, 

que vai abordar o tema do medo mas também as restantes emoções serão abordadas nos restantes livros. O livro tem a 
chancela Letras Lavadas e o lançamento vai ser a 14 de Março, pelas 18h30, na Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Del-

gada com apresentação de Natália Almeida.

Atlântico Expresso - É conhecido do pú-
blico como autor de outros géneros lite-
rários. Como surgiu a oportunidade de 
escrever para crianças? 
Pedro Almeida Maia - Foi um convite re-
cebido com enorme gosto e um dos desafi os 
mais interessantes que já me colocaram. 
Como é sabido, regressei aos estudos após 
um longo interregno e tive a felicidade de 
ingressar em Psicologia, já com outra ma-
turidade. Digo “felicidade”, porque tenho 
feito uma redescoberta de mim próprio, as-
sim como amizades incomparáveis. Somos 
um grupo com muito poder de iniciativa. 
Foi no ambiente académico que surgiram 
os primeiros contactos acerca do Necas, 
por parte das professoras Dr.ª Célia Barre-
to Carvalho e Dr.ª Suzana Nunes Caldei-
ra. Aceitei sem qualquer tipo de hesitação. 
Mas não me vou desligar da prosa, podem 
fi car descansados os leitores mais graúdos.

É mais difícil escrever para crianças?
Não é uma questão de difi culdade, talvez 
de sensibilidade. Escrever para crianças é 
regressar à nossa própria infância e imagi-
nar como gostaríamos que uma história nos 
fosse contada. Quando me juntei ao projec-
to, em 2012, os primeiros textos já estavam 
delineados, tive a tarefa facilitada. No en-
tanto, trazia comigo uma série de ideias 
preconcebidas. Temos vindo a adaptá-las 
ao público infanto-juvenil e enquadrá-las 
com os conceitos da Psicologia. Nada que 
não se consiga com tão competente com-
panhia.

Junta-se a duas psicólogas para este li-
vro/colecção, porquê?
O convite era irrecusável. Escrever na área 
da Psicologia já era um desejo meu, expe-
rimentar públicos-alvo diferentes também, 
mas é preciso admitir que não teria legiti-
midade sufi ciente para fazê-lo sozinho. Se 
juntarmos o privilégio que é trabalhar com 
profi ssionais de experiência reconhecida, 
temos a combinação perfeita. Escrever é 
cada vez mais um trabalho de equipa. E 
como também faltava alguém cujo trabalho 
de ilustração tivesse a qualidade e estilo 
desejado, sondámos o mercado e, através 
da MiratecArts, da ilha do Pico, surgiu o 
contacto da Ana Correia, a prodigiosa que 
escolheu o Faial para viver e que transfor-

mou aguarela em pura arte. Nós, os quatro, 
partilhamos a vontade de criar algo que 
faça uma diferença na sociedade, por mais 
pequena que seja.

Este será o primeiro livro de uma colec-
ção. Em que consiste esta história? 
“Os Vencedores do Medo”, como o título 
indica, aborda a questão do medo. Não é 
fácil explicar a uma criança a diferença en-
tre os medos falsos e os que são realmente 
necessários à nossa sobrevivência, ou como 
distinguir os pensamentos importantes dos 
descartáveis, mas, com uma linguagem 
acessível e uma boa dose de criatividade, 
queremos mostrar que é possível. Em cada 
volume há uma história, seguida de uma 
secção interactiva de estratégias, que são 
ferramentas que ajudarão as crianças a li-
darem com as suas emoções e, assim, sair-

se melhor no dia-a-dia, quer seja na escola, 
em casa ou com os amigos.

À semelhança deste primeiro volume, a 
colecção vai abordar outros temas rela-
cionados com as emoções?
Para já, estão previstos dez livros e um 
manual. Os restantes livros tratarão ou-
tras emoções, como a alegria, a tristeza, 
o nojo e a raiva, entre outras. As crianças 
das histórias, o António, a Rita, a Luana, a 
Maria, o Li e a Mariana, sofrem das mes-
mas dúvidas e têm as mesmas ansiedades 
das crianças dos nossos dias. Cada histó-
ria pode ser lida isoladamente, dando aos 
educadores a possibilidade de agirem com 
mais rigor, mas os diferentes temas vão 
complementar-se. O manual será uma fer-
ramenta adicional para os profi ssionais da 
área, uma colecção de exercícios e técnicas 

que podem contribuir para uma interven-
ção mais efi caz.

Há falta deste tipo de livros para o públi-
co mais jovem?
Sim, na literatura infantil e principalmente 
na vertente do ensino. Somos apologistas 
de que muitos dos conceitos apresentados 
na colecção “Vamos Sentir com o Necas” 
deviam ser ensinados às crianças em ida-
des mais precoces, contribuindo para uma 
melhor preparação para a vida e para os 
verdadeiros desafi os que ela traz. Acho 
que todos gostaríamos de ter sido melhor 
preparados para a vida, mas continuamos 
a gastar mais tempo a descobrir como fun-
ciona o telemóvel do que a aprender a usar 
o nosso próprio cérebro.

Onde vai ser possível depois adquirir 
este livro?
Além do mercado açoriano, também 
estamos a promover a distribuição no 
continente. Uma parte dessa divulgação e 
distribuição está inerente à editora Letras 
Lavadas, que mostrou confi ança ao apos-
tar na edição. Adicionalmente, existe uma 
contribuição directa de todos os coautores 
nas suas áreas. No entanto, o verdadei-
ro potencial desta colectânea só superará 
o maior desafi o depois da aprovação dos 
leitores, quer sejam os mais novos ou os 
mais graúdos. Para isso, contamos também 
espalhar a mensagem pelas escolas e levar 
o conceito o mais longe possível. Como 
a palavra de ordem está nas redes sociais 
virtuais, o Necas também tem a sua propa-
gação por lá. Fica o convite: fb.com/sentir-
comnecas.

Já têm programado o próximo livro da 
colecção?
Sim, será uma história acerca do primeiro 
dia de escola de uma das personagens. O 
texto está em revisão e a Ana Correia está a 
fi nalizar as ilustrações. O manual também 
está quase concluído. Entretanto, outras 
frentes deste projecto já estão em anda-
mento. Teremos novidades e surpresas para 
os mais novos no dia do lançamento. Há 
uma “comissão” de universitários a fazer 
um bom trabalho. Vemo-nos no dia 14!

          Carla Dias

Suzana Caldeira (em cima à esquerda), Célia Carvalho (em cima à direita), Pedro Almeida Maia (em baixo à 
esquerda) e Ana Correia (em baixo à direita) juntaram-se para esta colecção
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