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INFORMAÇÕES DESCRITIVAS 

 

Sinopse: 

 

Nesse livro ilustrado, um garoto computa os amigos e amigas 

que possui na internet. No impressionante diálogo entre texto 

e imagem, temas como amizade verdadeira e 

superficialidade ou fragilidade das relações virtuais são 

contrapostos e colocados à prova a partir de diferentes 

critérios. Depois dessa análise, pautada pelo humor e 

estruturada como uma operação matemática, será que o 

impressionante número de 4.998 amigos se manterá? Um livro 

que convida os pré-adolescentes a refletir sobre as redes 

sociais. 

 

 

Texto de quarta capa: 

 

Ele tem 4.998 amizades em sua rede social da internet.  
Na verdade, não é bem assim… pois 78 se esqueceram de 

seu aniversário e para 98 ele nunca escreve…  

Também há aqueles a quem já pediu ajuda, mas nunca 

apareceram e vice-versa…  

Um livro ilustrado de imagens surpreendentes e humor sutil 

sobre as relações no mundo virtual. 



 

 

 

PONTOS FORTES 

 

 Obra trata, de modo leve e com humor sutil, de um tema 

bastante atual e presente na vida dos pré-adolescentes: 

as amizades virtuais nas redes sociais. 

 

 Por consequência, propicia reflexões críticas importantes 

sobre temas pertinentes à faixa leitora: amizades de modo 

geral, exposição pública e fragilidade das aparências. 

 

 Por ser um livro ilustrado, em que imagens e texto se com-

plementam, sua leitura imagética e textual expandem os 

sentidos da narrativa e criam diferentes camadas de lei-

tura, contribuindo para a formação leitora. 

 

 Vale atentar para: 1. A composição das ilustrações, que 

mostram o protagonista bem caracterizado (assim como 

seu amigo real), mas sempre solitário, em oposição a cen-

tenas de outros personagens, os supostos amigos virtuais, 

de caracterização indefinida; 2. Para a predominância 

das cores, que mudam em cada dupla de imagens.  

 

 Autor consagrado no mercado de literatura infantojuvenil 

internacional que possui outras obras publicadas pela SM. 

     
Sobre o autor: 

DAVIDE CALÌ nasceu em Liestal, na Suíça, em 1972. Iniciou 

a carreira em 1994 como roteirista de quadrinhos para a 

revista Linus e, desde aquela época, concebeu mais de 

oitenta álbuns ilustrados, traduzidos em cerca de trinta 

países. Seus livros podem ser caracterizado como bem-

humorados e com diversas camadas de leitura. Davide 

recebeu importantes prêmios por seu trabalho, como o 

Bologna Ragazzi, o Baobob, o Belgium Libbylit e o 

Switzerland Enfantaisies, entre outros. Vive em Gênova, na 

Itália. 

 

Sobre a ilustradora: 

KOTIMI nasceu em Tóquio, Japão, mas vive em Paris, 

França. Já ilustrou diversos livros, expôs seus trabalhos no 

Japão e na Europa e, em 2016, foi selecionada para a 

exibição de ilustradores da Feira do Livro Infantil de 

Bolonha, Itália. Em suas ilustrações, Kotimi gosta de misturar 

diferentes técnicas, combinando computação gráfica, 

tinta e lápis pastel, além de trabalhar com gravura em 

metal. 

 

Gênero: Narrativo 

 

Categoria: Livro ilustrado 

 

Temas principais: Amizade/ 

Comunicação/ Cultura digital/ 

Redes sociais 

 

Temas Contemporâneos 

Transversais: Vida familiar e social/ 

Ciência e Tecnologia 

 

Competências Gerais da BNCC:  

4. Comunicação/ 5. Cultura 

digital/ 9. Empatia e cooperação 

 

 

Habilidades socioemocionais:  

Utilizar-se de diferentes 

linguagens/ Compreender, utilizar 

e criar tecnologias digitais de 

forma crítica/ Escuta ativa e 

diálogo respeitoso/ Afetividade/ 

Colaboração/ Acolhimento e 

valorização da diversidade de 

indivíduos e grupos sociais/ 

Sentimento de pertencimento 

 

 

 



 

 

 

Para saber mais (em inglês/francês): 

https://www.behance.net/Kotimi  

https://kotimi.wordpress.com/  

 

Sobre a coleção: 

Concebidos por autores e ilustradores de renome no 

cenário nacional e estrangeiro, os sofisticados álbuns da 

coleção RODOPIO ampliam a percepção estética pela 

relação interdependente e dinâmica estabelecida entre 

texto e imagem — característica típica desse gênero 

inovador. Ilustrações expressivas convidam à participação 

criativa, deixando espaço para enigmático ou 

irrepresentável, preenchendo lacunas propositadamente 

abertas do enredo e ampliando sentidos da leitura. Os 

álbuns aqui reunidos favorecem o desenvolvimento da 

competência visual e provocam o pensamento e a 

imaginação. 

 

 

        Informações para catálogo: 

Ele tem 4.998 amizades em sua rede social da internet.  
Na verdade, não é bem assim… pois 78 se esqueceram de 

seu aniversário e para 98 ele nunca escreve… Há também 

os que pediu ajuda, mas nunca aparecem e vice-versa… 

Um livro ilustrado de imagens surpreendentes e humor sutil 

sobre as relações no mundo virtual. 

 

DAVIDE CALÌ nasceu em Liestal, na Suíça, em 1972. Iniciou 

a carreira em 1994 como roteirista de quadrinhos para a 

revista Linus e, desde aquela época, concebeu mais de 

oitenta álbuns ilustrados, traduzidos em trinta países. Ele 

recebeu importantes prêmios por seu trabalho, como o 

Bologna Ragazzi, o Baobob, o Switzerland Enfantaisies, 

entre outros. Davide vive em Gênova, na Itália. 

 

Do mesmo autor: O urso com a espada; Quando um 

elefante se apaixona 

 

Do mesmo autor-ilustrador: Espaguete 

 

 

KOTIMI nasceu em Tóquio, Japão, mas vive em Paris, 

França. Já ilustrou diversos livros e expôs seus trabalhos no 

Japão e na Europa. Em suas ilustrações, Kotimi gosta de 

misturar diferentes técnicas, combinando computação 

gráfica, tinta e lápis pastel, além de trabalhar com gravura 

em metal. 
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