
Tudo bem que, às vezes, é gostoso
brincar sozinho. Mas, com um amigo, você
sempre terá mais ideias e, dificilmente,
vai cansar de brincar. Se, por acaso, isso
acontecer, é muito bom ter alguém por
perto para conversar, não é mesmo?

Para os nossos entrevistados,
são nesses momentos que
a amizade acontece mais
facilmente. “É quando você
se aproxima das pessoas com
um assunto em comum. E, da
conversa, você consegue ver
quem tem a ver com você”, diz
Tais Silva Correa, de 11 anos.

A maneira mais natural
de se tornar amigo de
alguém é brincando junto.
Tanto que o Estadinho
entrevistou cinco crianças
e todas disseram que esse
é jeito mais fácil.

Então, quando vir uma
rodinha ou uma pessoa que
você ache interessante,
apresente-se. Diga seu
nome, idade, onde estuda
e comece a conversar. Você
pode até perguntar, logo
de cara, se ela quer ser sua
amiga. Às vezes, acontece
de vocês conhecerem
alguém em comum. E isso
é ótimo sinal!

“A partir dos três anos

de idade, começamos a fazer

nossas amizades. Com cinco

ou seis, elegemos nosso melhor

amigo, que é o da brincadeira,

aquele que gostamos de dividir

as coisas. E, então, por volta dos

nove, buscamos alguém em

quem podemos confiar, que

guarde os nossos segredos”,

diz Christiane Carrijo, professora

do Departamento de Psicologia

da Unesp de Bauru.

Vinicius Bresser Grunwald, de
9 anos, diz que, para fazer amizade
com um menino, é só chegar e
perguntar se ele quer ser amigo.

Mas, com as meninas, não.
“Você tem de conquistar. Tem

de ser legal, ir conversando,
convidar para ser amiga
primeiro no MSN. Depois,
chama para ir na sua casa.
E daí, só então, pergunta se

quer ser sua amiga”, explica.

Thais Caramico

Uma das melhores coisas da vida é a amizade.
É bom demais saber que há um amigo com quem
se pode contar e ter a certeza de que você também
tem esse papel na vida de alguém.

A amizade é o assunto deste mês para nós. Primeiro,
porque será o tema de fevereiro do Circuito Estadinho,
que acontece todo sábado, às 15 horas, em alguma
Livraria Cultura de São Paulo (veja o calendário
abaixo). E, depois, porque as aulas estão de volta
e isso indica que novas amizades poderão ser feitas.

Siga cada dica deste manual, feito com a ajuda
de cinco crianças e uma especialista, e aproveite
para conhecer melhor os seus novos e velhos amigos.

Por etapas

Recreio e playground

Muito prazer

Meninos x meninas

Você e as suas coisas

Dia 5/2: Andi Rubinstein conta histórias de amigos na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. Dia 12/2: O professor de teatro Ricardo de Paula faz uma oficina para ensinar
truques de palhaços, na Cultura do Shopping Market Place. Dia 19/2: a contadora Fernanda Ribeiro leva encantos e magias para a Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.
Dia 26/2: o Professor Sassá ensina a fazer um cachorrinho, conhecido como “o melhor amigo do homem”, usando papel e copo plástico, na Cultura do Shopping Market Place.
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