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Propostas de atividades

Este material fornece orientações para aulas que pre-
parem os estudantes antes da leitura da obra, durante o 
processo de leitura, assim como para a retomada e proble-
matização do conteúdo.

PRÉ-LEITURA

Ao ler, mobilizamos nossas experiências para compreen-
der o texto e apreciar os recursos estilísticos utilizados 
pelo autor. Folheando o livro, numa rápida leitura prelimi-
nar, podemos antecipar muito a respeito do desenvolvi-
mento da história. As atividades propostas favorecem a 
ativação dos conhecimentos prévios necessários à com-
preensão do texto: 
• Explicitação dos conhecimentos prévios necessários 

para que os alunos compreendam o texto. 
• Antecipação de conteúdos do texto a partir da observa-

ção de indicadores como título (orientar a leitura de títu-
los e subtítulos), ilustração (folhear o livro para identificar 
a localização, os personagens, o conflito). 

• Explicitação dos conteúdos que esperam encontrar na 
obra levando em conta os aspectos observados (estimu-
lar os alunos a compartilhar o que forem observando).

1. Escreva o título do livro na lousa e colha as primeiras 
impressões dos alunos a respeito. O grande desafio é um 
título bastante abrangente, portanto estimule os alunos 
a imaginar de que gênero se trata a obra ou em quais 
ambientes transcorrem os eventos narrados.

2. Analise com os alunos a capa do livro com a ilustração 
de Avelino Guedes. Convide-os a observar os elementos 
que a compõem. Como se articulam ao título?

3. Chame a atenção para a dedicatória do livro. Peça aos 
alunos que observem para quem o autor dedica a história 
e que relação a pessoa a quem o livro é dedicado tem 
com o autor. Pergunte: “Por que a maioria dos escritores, 
ao escrever uma história, a dedica a alguém?”.

4. Mostre aos alunos o sumário do livro e, com base nos 
nomes dos capítulos, estimule-os a criar hipóteses a res-
peito da trama.

5. Explique aos alunos que o texto que aparece na parte de 
trás do livro é chamado de “texto de quarta capa”. Faça a 
leitura desse texto com a turma procurando saber quais 
as expectativas criadas pela sinopse. Os alunos já leram 
algum outro livro de enigma que envolve o ambiente 

escolar? A partir das informações contidas no texto da 
quarta capa do livro, estimule os estudantes a criar hipó-
teses a respeito do desenrolar da narrativa.

6. A sinopse apresenta Toni como um menino especial, 
“especial demais”. Questione os estudantes como eles 
interpretam essa descrição do personagem. Em que cir-
cunstâncias utilizamos a palavra “especial” para desig-
nar alguém? 

7. Para aguçar a curiosidade do leitor e fornecer alguns 
índices da história, Pedro Bandeira faz uma pequena 
apresentação de cada personagem antes do início do pri-
meiro capítulo. Peça aos alunos que prestem atenção às 
particularidades de cada um. Além de oferecer indícios 
dos ambientes nos quais a trama se desenrola, ajuda a 
criar um clima de suspense que é estimulante para a frui-
ção da obra. 

8. Leia as seções Autor e obra e Para saber mais, localiza-
das no final do livro, para que os alunos se familiarizem 
com o autor e a obra e para mais informações que podem 
auxiliar o trabalho com o livro.

DURANTE A LEITURA

São apresentados alguns objetivos orientadores para a lei-
tura, focalizando aspectos que auxiliem a construção dos 
significados do texto pelo leitor: 
• Leitura global do texto.
• Caracterização da estrutura do texto.
• Identificação das articulações temporais e lógicas res-

ponsáveis pela coesão textual.

1. Diante da apresentação de cada um dos personagens, 
que vem acompanhada de uma ilustração, será possível 
antever, em suas expressões, algumas características 
prováveis de seu temperamento ou caráter? Qual é a pri-
meira impressão dos alunos sobre cada um deles? Será 
que sua percepção se confirmará no decorrer do livro? 

2. Comente com os alunos que o gênero a que o livro per-
tence não tem relação com as conhecidas novelas de te-
levisão. Explique que, em geral, a novela literária (como é 
o caso de O grande desafio) é considerada uma história 
intermediária entre o conto (uma narrativa curta) e o ro-
mance (uma narrativa longa).

3. Sugira aos alunos que prestem atenção à maneira como 
o autor descreve algumas cenas ou situações com base 
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no ponto de vista de Toni, destacando como esse perso-
nagem especial vivencia cada experiência através de seus 
sentidos. Veja se os alunos notam a deficiência visual de 
Toni, já que em nenhum momento o autor a descreve. 

4. Recomende aos alunos que atentem para o título dos capí-
tulos e a relação que estabelecem com o episódio narrado.

5. Estimule-os a apreciar as ilustrações, procurando perce-
ber a relação que existe entre texto e imagem.

6. Por se tratar de uma novela de enigma, é interessante pe-
dir aos alunos que adotem uma postura investigativa si-
milar à de Toni, procurando sempre indícios do que pode 
haver por trás de cada cena, nas entrelinhas da história. 
Será que serão bons leitores-detetives?

PÓS-LEITURA

Propõe-se uma série de atividades para permitir uma melhor 
compreensão da obra, aprofundar o estudo e a reflexão a 
respeito de conteúdos das diversas áreas do conhecimento, 
bem como debater temas que permitam a inserção do aluno 
nas questões contemporâneas:
• Compreensão global do texto a partir da reprodução oral 

ou escrita do texto lido ou de respostas a questões for-
muladas pelo professor em situação de leitura compar-
tilhada.

• Apreciação dos recursos expressivos mobilizados na 
obra.

• Identificação dos pontos de vista sustentados pelo autor.
• Explicitação das opiniões pessoais diante de questões  

polêmicas.

1. Em uma roda de conversa, procure colher a impressão 
dos alunos sobre o livro. Sentiram-se desafiados pela 
trama? Conseguiram acompanhar seu desenvolvimento 
ou suspeitar do que havia por trás de toda a armação? 
Como foi a experiência da leitura?

2. Comente com os alunos que a narrativa fornece várias 
pistas que sinalizam que a história não se passa em nos-
sa época, dominada pela revolução digital que alterou a 
forma como as pessoas se relacionam consigo mesmas, 
entre si e com o conhecimento. Peça aos estudantes que 
identifiquem trechos em que isso fica evidente. 

3. Certifique-se de que os estudantes apreenderam o sig-
nificado da expressão habeas corpus. Para isso, per-
gunte de bate-pronto o que ela significa. Considere que 

não se trata de um conceito simples de entender, ainda 
mais por adolescentes que estão tomando contato pela 
primeira vez com esse termo. Depois de ouvir as res-
postas, peça que voltem a pelo menos dois trechos da 
narrativa em que os próprios personagens explicam o 
significado de habeas corpus.

4. O personagem Toni é, sem dúvida, quem mais enriquece 
a trama. Por meio dele, o leitor conecta-se com uma es-
fera mais sinestésica dos fatos narrados. A deficiência 
visual, em vez de ser um fator prejudicial, acaba contri-
buindo para ampliar a sensibilidade do garoto e sua ca-
pacidade de ler o mundo à sua volta, tornando-o peculiar 
e extremamente astuto. Converse com os alunos a res-
peito do personagem; pergunte: “Quais características 
da obra deram indícios da deficiência do personagem, 
mesmo que não apareça explicitamente no texto em ne-
nhum momento?”. Estimule-os a relatar suas impressões 
ou a compartilhar histórias que tenham ouvido ou viven-
ciado direta ou indiretamente. 

5. O livro mostra Toni lidando com bastante independência 
em diversas situações cotidianas. O garoto acessa sem 
dificuldade a biblioteca do colégio, que possui obras em 
braille, e parece ter noção de espaço e localização ainda 
mais desenvolvida que qualquer pessoa que enxergue 
normalmente. Aproveitando o contato com esse perso-
nagem, proponha aos alunos, se viável, um trabalho de 
campo ou uma visita a algum instituto ou biblioteca com 
acesso a deficientes visuais. A ideia é que possam ter 
contato direto, conversar ou entrevistar algum portador 
dessa deficiência procurando testemunhos de seu coti-
diano, suas habilidades e experiências. 

6. Assim como o cachorrinho Chip é uma espécie de cão-
-guia de Toni, muitos deficientes visuais se valem de 
um cão-guia para facilitar seu dia a dia. Pergunte aos 
estudantes se eles já viram um deficiente visual com 
um cão-guia na rua. Peça que contem o que observaram 
e se lembram qual era a raça do cão. Se julgar produti-
vo, solicite aos alunos que, em grupos, façam uma pes-
quisa sobre os deficientes visuais que fazem uso desse 
recurso para orientar seus passos.

7. Tendo a obra O grande desafio como inspiração, em es-
pecial a relação que se estabelece entre Toni e Carla, 
convide os alunos a escrever um breve comentário so-
bre o tema “amor e diversidade”, explorando diferentes 
exemplos com que tenham contato na mídia, no seu 
convívio ou mesmo nas redes sociais. O intuito é buscar 
possibilidades para uma sociedade mais compreensiva e 
abrangente no âmbito do afeto. 
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8. O grande desafio traz à tona diversos temas, e um deles 
é o conflito de interesses entre os diretores da escola 
Cidinha Moura. Enquanto um defende a preservação 
da instituição e seus ideais formadores, o outro parece 
vislumbrar somente o potencial econômico do colégio, 
procurando massificar seu sistema de ensino e torná-lo 
mais atrativo ao mercado. Com base nesses dois pon-
tos de vista, sugira um debate ou fórum em que a turma, 
dividida em dois ou mais grupos, possa construir argu-
mentos que legitimem cada lado da questão. O objetivo 
aqui não é ter um vencedor, mas exercitar a construção 
de diferentes discursos com base em um tema comum.

9. Atente para estas afirmações da escritora Ana Maria Ma-
chado, em um texto que fala das potencialidades da leitu-
ra de ficção: “As narrativas de ficção possibilitam que as 
crianças tenham contato com outras realidades além da 
sua e vivenciem coisas muito diferentes daquelas que seu 
cotidiano lhes oferece. Isso permite que projetem seus 
temores e seus desejos, adquiram experiências emocio-
nais que as ajudem a crescer. Permite também que saiam 
de si mesmas, indo além dos limites emocionais de cada 

um. Propicia oportunidades para que se identifiquem com 
os outros, sintam solidariedade e compaixão, admiração 
e carinho por pessoas que nem conhecem (e que muitas 
vezes são apenas imaginárias, puros personagens), mas 
nem por isso as emoções que trazem são menos inten-
sas. Ou que enfrentem medos, vergonhas e sentimentos 
difíceis, sem precisar passar por elas de verdade”. (Ana 
Maria Machado, “Uma ponte entre grandes e pequenos”, 
in: Uma rede de casas encantadas, páginas 14 e 15, Mo-
derna, 2012.)

10. Com base no trecho, crie estratégias para sondar se as 
potencialidades mencionadas por Ana Maria Machado, 
ou ao menos parte delas, foram alcançadas pelos alu-
nos após a leitura de O grande desafio.

11. Solicite aos alunos uma redação de mais ou menos 20 
linhas cujo mote seja o conselho que a mãe de Toni dá 
ao garoto: “Você pode fazer tudo o que quiser nesta 
vida”. Oriente-os a usar a criatividade e a liberdade na 
abordagem, podendo partir de algo pessoal ou de algo 
exterior a eles.




