
“Vamos Sentir com o Necas” é uma 
colecção de livros para todas as ida-
des. Na aparência é uma colecção de 
livros infantis. Os protagonistas são 
seis crianças, com idades dos 6 aos 
10 anos, com um amigo golfinho que 
lhes dá conselhos e orientações para 
lidarem com as suas emoções. No 
primeiro volume, Os Vencedores do 
Medo, o Necas encontra os amigos na 
praia e ensina-os a lidar com o medo 
de nadar. No segundo, O Primeiro 

Dia de Aulas, os amigos ajudam um 
dos membros do grupo, a Maria, a 
enfrentar o stress anterior ao início de 
uma nova fase da vida. Já não falam 
com o Necas, conseguem extrapolar 
do medo das ondas para o medo da 
escola.
Estes são livros didáticos: ensinam as 
crianças a lidar com as suas emoções 
negativas e os adultos a lidarem com 
as emoções negativas das crianças, 
e com as suas. Ensinam a diversi-
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dade: no grupo de crianças há todas 
as cores de pele e de cabelo, uma me-
nina africana e outra gorducha, um 
rapaz oriental, um caixa-de-óculos. 
O golfinho é um animal simpático 
que encarna a fluidez de fronteiras: 
é um mamífero que vive no mar e tem 
pele e barbatanas, é um animal com 
linguagem, selvagem (pelo menos o 
Necas) que se dá bem com os huma-
nos. Ensinam as crianças a valorizar 
o esforço: a linguagem não é dema-
siado simples, o tipo de letra não é 
extraordinariamente claro, as ilustra-
ções sugerem mais do que mostram. 
E os desafios continuam: os exercí-
cios no final dos livros são exigentes, 
a participação dos adultos é nalguns 
casos indispensável. Cada livro tem 
ainda um puzzle.
O projecto é sério: ensina os leitores 
a identificarem as suas emoções, 
explica-lhes a função que estas têm 

na sobrevivência e como utilizá-las 
para conservar ou aumentar o bem--
-estar. Os autores sabem sobre o que 
escrevem: Célia Barreto Carvalho e 
Suzana Nunes Caldeira são douto-
radas em psicologia e professoras no 
Departamento de Ciências da Edu-
cação da Universidade dos Açores. 
Pedro Almeida Maia é escritor e 
estuda Psicologia na mesma Univer-
sidade. Ana Correia é artista plástica, 
licenciada em Pintura com formação 
em Educação Artística e Arte Terapia.
Seriedade e exigência conjugam-se 
nestes livros com ilustrações apela-
tivas e exercícios aliciantes. Factores 
que contribuem para o seu sucesso 
(a primeira edição do primeiro título 
da colecção esgotou num mês) junto 
de crianças curiosas e pais solícitos.
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