
RESUMO

      Este estudo tem como principal objetivo a discussão sobre a 

possibilidade de lidarmos e prepararmos melhor nossas crianças, 

para assim elas estarem mais preparadas para lidar com toda a 

diversidade que existe no mundo. Essa problemática se deu ao 

ser analisada a série Sweet Tooth, que mostra o mundo após a 

aparição de um vírus mortal, junto a bebês híbridos (humanos 

com características de animais), e onde estes híbridos são 

caçados por serem diferentes e por causa de humanos que 

acreditam que a cura da doença está em seus pequenos corpos. 

Com a série e alguns de seus personagens, podemos aprender a 

respeitar o diferente, aprender que nem tudo o que os outros 

dizem é uma verdade absoluta e pode fazer com que nos 

tornemos apenas seres ignorantes em nossa bolha.

METODOLOGIA

     O estudo foi feito através de pesquisas em artigos na internet e 

da análise da série Sweet Tooth, com caráter qualitativo.

CONCLUSÃO

      Com as pesquisas feitas, foi possível se ter uma conclusão 

inicial de que partindo de uma melhor metodologia de ensino (no 

ambiente social e educacional), é possível desenvolvermos 

melhor o senso crítico das crianças, e utilizarmos o fato de elas 

ainda não terem desenvolvido muitos pensamentos de cunho 

preconceituoso, principalmente com pessoas de grupos 

minoritários.

THE BENE-ANTHONY FAMILY RELATIONS TEST

     Os estudos feitos pela estudante do Instituto universitário de 
Lisboa, Catarina Roxo Farelos, são capaz de mostrar 
como os filhos já espelham as opiniões dos pais sobre 
certos assuntos como por exemplo o a 
homoparentalidade, onde na questão dos itens positivos 
que as crianças atribuíram as famílias homoparentais são 
as mesmas que observaram em seus pais.
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Tabela 1. Resultados experimentais feita no Instituto Universitário de Lisboa, com 54 crianças 
entre seus 8-10 anos.
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Tabela 2. Percepção das crianças acerca das atitudes dos pais.


