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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 a pro-
blematização do conteúdo.

 
PRÉ-LEITURA

Ao ler, mobilizamos nossas experiências para compre-
ender o texto e apreciar os recursos estilísticos utilizados 
pelo autor. Folheando o livro, numa rápida leitura preliminar, 
podemos antecipar muito a respeito do desenvolvimento 
da história. As atividades propostas favorecem a ativação 
dos conhecimentos prévios necessários à compreensão 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) e ilustração (folhear o livro para identifi-
car 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. Proponha aos alunos um exercício de imaginação com 
base no fato de que a história foi contada em coautoria, 
no caso, por duas autoras. Estimule-os a criar hipóteses 
sobre como acham que as autoras trabalharam: será que 
cada uma escreveu uma parte da história, será que a es-
creveram juntas, uma ao lado da outra, ou uma continua-
va o capítulo escrito pela outra? Aprofunde a sondagem 
questionando-os sobre as vantagens e desvantagens de 
escrever uma história a quatro mãos. 

2. Chame a atenção dos estudantes para o subtítulo do li-
vro: por dentro da guerra síria. O que eles sabem a respei-
to dessa guerra? Será que algum deles assistiu a repor-
tagens ou leu notícias sobre o assunto? Peça aos alunos 
que tragam para a aula reportagens recentes sobre essa 
guerra e proponha um debate preliminar sobre o assunto 
antes da leitura do livro. Aproveite para realçar a impor-
tância da leitura dos noticiários eletrônicos e impressos 
para a compreensão do que se passa no mundo.

3. Solicite aos alunos que consultem no dicionário o signi-
ficado da palavra epígrafe. Uma vez entendido o sentido 
dessa palavra, peça que indiquem onde está localizada a 
epígrafe no livro.

4. Com essa atividade feita, chame a atenção da turma para 
a epígrafe do livro, uma frase de Guimarães Rosa: “O que 
existe é o homem humano”. Indague aos alunos como 
eles interpretam essa frase. Questione-os sobre por que 
o autor opta pela aparente redundância de dizer “homem 
humano”. Existem “homens desumanos”?

5. Explique aos alunos que o texto que aparece na parte de 
trás do livro é chamado de “texto de quarta capa”. A partir 
das informações contidas nesse texto, estimule-os a criar 
hipóteses a respeito do desenrolar da narrativa.

6. Procure sondar o que os alunos sabem a respeito do 
mundo árabe. Que imagens e estereótipos eles têm des-
se universo? Explique que estereótipo é uma imagem 
pronta que temos de um fato ou de uma pessoa sem 
analisar criticamente o que são. Estimule-os a enumerar 
suas impressões antes da leitura do livro.

7. Solicite aos estudantes que façam uma rápida pesquisa, 
em duplas, para saber o que é uma novela epistolar, e por 
que o livro que estão prestes a ler pertence a esse gêne-
ro. Após a pesquisa, complemente, se for o caso, com a 
informação de que o gênero a que o livro pertence não 
tem relação com as conhecidas novelas de televisão. 
Explique que, em geral, a novela literária (como é o caso 
de Diálogos de Samira) é considerada uma história inter-
mediária entre o conto (uma narrativa curta) e o romance 
(uma narrativa longa).

8. Leia a seção Para saber mais, no final do livro, para mais 
informações que podem auxiliar o trabalho com a obra.

DURANTE A LEITURA

São apresentados alguns objetivos orientadores para a 
leitura, 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. No decorrer da leitura, os alunos vão se deparar com 
uma série de termos oriundos da tradição árabe e de 
referências que provavelmente não conhecem. Esti-
mule-os a consultar o pequeno dicionário, ao final do 
livro, que certamente irá ajudá-los a dirimir boa parte  
das dúvidas.
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2. Proponha aos alunos que estejam atentos: será que al-
gumas das informações presentes no livro ajudam-nos 
a desconstruir algumas de suas concepções depreciati-
vas a respeito do mundo árabe listadas antes da leitura? 
Nessa atividade, peça que retomem o que foi explicado 
sobre estereótipos.

3. Peça aos alunos que, durante a leitura, tomem nota das 
obras literárias, artísticas e musicais a que o livro faz 
referência. Investigue se algum aluno da turma conhece 
alguma dessas obras. Em caso positivo, sugira que faça 
um breve comentário sobre a obra para a turma. 

4. Proponha aos alunos que atentem para o título dos ca-
pítulos e sua relação com aquele determinado momento 
da narrativa. Indague se os títulos são adequados, tradu-
zindo o conteúdo do capítulo.

5. Indague aos estudantes se, no decorrer da leitura, eles 
sentem que, mesmo em situações adversas, como é o 
caso de uma guerra, é possível extrair sentimentos como 
paz, esperança, amor e solidariedade.

6. Chame a atenção dos alunos para as ilustrações e os ma-
pas, estimulando-os a perceber as relações que existem 
entre texto e imagem.

PÓS-LEITURA

Propõe-se uma série de atividades para permitir uma 
melhor compreensão da obra, aprofundar o estudo e a refle-
xão a respeito de conteúdos das diversas áreas do conheci-
mento, 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 formu-
ladas pelo professor em situação de leitura compartilhada.

• Apreciação dos recursos expressivos mobilizados na obra.
• Identificação dos pontos de vista sustentados pelo autor.
• Explicitação das opiniões pessoais diante de questões 

polêmicas.

1. Logo após a leitura, forme uma roda de conversa na clas-
se para saber dos estudantes com qual dos personagens 
eles mais se identificaram. Aprofunde a sondagem ins-
tigando-os a justificar por que se identificaram com de-
terminado personagem, levando-os a analisar aspectos 
humanos diversos, como os psicológicos, os culturais, 
os físicos, entre outros.

2. Depois da leitura, certamente os alunos saberão muito 
mais a respeito da guerra síria, mas possivelmente algu-
mas dúvidas permanecerão, devido à complexidade do 
assunto. Divida a turma em pequenos grupos e propo-
nha que cada um deles releia e discuta as reportagens 
recentes relacionadas ao assunto reunidas pela classe. 
Sugira que consultem o livro e o pequeno dicionário para 
tirar dúvidas. Proponha que cada grupo faça um esque-
ma com palavras-chave que os ajude a compreender os 
acontecimentos.

 Esta atividade pode ser complementada pela pesquisa 
sugerida na atividade 1 (História) do Material de apoio ao 
professor: abordagem interdisciplinar em sala de aula. 

3. Comente com os alunos, informalmente, que muitos refu-
giados, como é o caso da família de Karim, no desespero 
de fugir da guerra, acabam morrendo no mar devido às 
condições precárias dos botes e barcos que são usados 
na fuga. Amplie o comentário explicando que há lugares 
em que os refugiados não são bem-vindos e são impedi-
dos de entrar por meio de violência e de fechamento das 
fronteiras. Informe por fim que, segundo a Organização 
das Nações Unidas (ONU), metade dos refugiados no 
mundo é composta de crianças.

4. Se houver algum aluno que tenha vivido alguma experiên-
cia próxima à de Samira e principalmente à de Karim, e se 
ele se dispuser a fazer um breve relato dessa experiência 
para os colegas, estimule-o a falar. Incentive os estudan-
tes a trocar experiências entre eles, fazendo do relato um 
momento de enriquecimento mútuo e de empatia.

5. A história mostra a pluralidade do mundo contemporâneo, 
pois ambos os contextos representam, de certa forma, 
os polos ocidental (o mundo de Samira) e oriental (o de 
Karim). É um ótimo momento para mostrar aos estudan-
tes que os adolescentes possuem muitos pontos em co-
mum – mesmo pertencendo a mundos tão distantes e tão 
diferentes –, contribuindo assim para dissipar fontes de 
preconceitos. Estimule-os a comentar com quais senti-
mentos dos dois personagens eles se identificaram, como 
conflitos, inseguranças, dúvidas, medos.

6. Quais são as principais diferenças no cotidiano e na 
perspectiva dos universos de Karim e Samira? Em que 
se aproximam? Aproveite o momento para explicar que 
a visão de mundo de uma pessoa é influenciada direta-
mente pelo local onde vive e pelos tipos humanos com 
os quais tem contato.

7. De que expressões do universo do outro o menino sírio 
e a menina brasileira se apropriam ao escrever suas 
mensagens?
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8. Em uma conversa informal, questione aos alunos o que 
eles valorizam no lugar onde moram. Se preferir, faça a 
pergunta de modo diferente: do que eles sentiriam sau-
dades se tivessem de deixar o lugar onde moram para 
viver em um lugar desconhecido?

9. Leve os alunos a observar as diferenças entre a narrati-
va da história e os textos dos e-mails trocados entre os 
dois adolescentes. Indague sobre quem está contando os 
acontecimentos durante a narrativa e quem conta os fatos 
nos textos dos e-mails. Por fim, questione-os sobre qual 
dessas duas formas de narrar eles preferem e por quê.  

10. Peça aos estudantes que, depois de verificar no pe-
queno dicionário, no final do livro, o significado do ter-
mo árabe Insha’Allah, escrevam uma redação de mais 
ou menos 20 linhas relacionando essa expressão ao 
conteúdo da história. 

11. A canção Diáspora, dos Tribalistas, lançada em 2017, fala 
dos refugiados contemporâneos. Se possível, promova 
uma sessão musical em sala de aula, com uma discus-
são sobre o assunto logo em seguida à audição. Solicite 
aos alunos que, antes da sessão musical, busquem em 
um dicionário o significado da palavra diáspora. 




