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ÁRVORES E TEMPO DE LEITURA
Maria José Nóbrega

“O que é, o que é, 
Uma árvore bem frondosa 
Doze galhos, simplesmente 
Cada galho, trinta frutas
Com vinte e quatro sementes?”¹

Enigmas e adivinhas convidam à decifração: “Trouxes-
te a chave?”. 

Encaremos o desafio: trata-se de uma árvore bem fron-
dosa, que tem doze galhos, que têm trinta frutas, que têm 
vinte e quatro sementes: cada verso introduz uma nova in-
formação que se encaixa na anterior. 

Quantos galhos tem a árvore frondosa? Quantas frutas 
tem cada galho? Quantas sementes tem cada fruta? A res-
posta a cada uma dessas questões não revela o enigma. 
Se for familiarizado com charadas, o leitor sabe que nem 
sempre uma árvore é uma árvore, um galho é um galho, uma 
fruta é uma fruta, uma semente é uma semente… Traiçoeira, 
a árvore frondosa agita seus galhos, entorpece-nos com o 
aroma das frutas, intriga-nos com as possibilidades ocultas 
nas sementes. 

O que é, o que é? 
Apegar-se apenas às palavras, às vezes, é deixar esca-

par o sentido que se insinua nas ramagens, mas que não 
está ali. 

Que árvore é essa? Símbolo da vida, ao mesmo tempo 
que se alonga num percurso vertical rumo ao céu, mergulha 
suas raízes na terra. Cíclica, despe-se das folhas, abre-se 
em flores, que escondem frutos, que protegem sementes, 
que ocultam coisas futuras. 

“Decifra-me ou te devoro.” 
Qual é a resposta? Vamos a ela: os anos, que se des-

dobram em meses, que se aceleram em dias, que escorrem 
em horas.

Alegórica árvore do tempo… 
A adivinha que lemos, como todo e qualquer texto, 

inscreve-se, necessariamente, em um gênero socialmente 
construído e tem, portanto, uma relação com a exteriorida-
de que determina as leituras possíveis. O espaço da inter-
pretação é regulado tanto pela organização do próprio texto 
quanto pela memória interdiscursiva, que é social, histórica 
e cultural. Em lugar de pensar que a cada texto corresponde 
uma única leitura, é preferível pensar que há tensão entre 
uma leitura unívoca e outra dialógica. 

Um texto sempre se relaciona com outros produzidos 
antes ou depois dele: não há como ler fora de uma perspec-
tiva interdiscursiva. 

Retornemos à sombra da frondosa árvore — a árvore do 
tempo — e contemplemos outras árvores: 

Deus fez crescer do solo toda espécie de ár-
vores formosas de ver e boas de comer, e a árvore 
da vida no meio do jardim, e a árvore do conheci-
mento do bem e do mal. (…) E Deus deu ao homem 
este mandamento: “Podes comer de todas as ár-
vores do jardim. Mas da árvore do conhecimento 
do bem e do mal não comerás, porque no dia em 
que dela comeres terás de morrer”.² 

Ah, essas árvores e esses frutos, o desejo de conhecer, 
tão caro ao ser humano…

Há o tempo das escrituras e o tempo da memória, e a 
leitura está no meio, no intervalo, no diálogo. Prática enrai-
zada na experiência humana com a linguagem, a leitura é 
uma arte a ser compartilhada. 

A compreensão de um texto resulta do resgate de mui-
tos outros discursos por meio da memória. É preciso que os 
acontecimentos ou os saberes saiam do limbo e interajam 
com as palavras. Mas a memória não funciona como o dis-
co rígido de um computador em que se salvam arquivos; é 
um espaço movediço, cheio de conflitos e deslocamentos. 

Empregar estratégias de leitura e descobrir quais são 
as mais adequadas para determinada situação constitui um 
processo que, inicialmente, se produz como atividade exter-
na. Depois, no plano das relações interpessoais e, progres-
sivamente, como resultado de uma série de experiências, 
transforma-se em um processo interno. 

Somente com uma rica convivência com objetos cultu-
rais — em ações socioculturalmente determinadas e aber-
tas à multiplicidade dos modos de ler, presentes nas diver-
sas situações comunicativas — é que a leitura se converte 
em uma experiência significativa para os alunos. Porque 
ser leitor é inscrever-se em uma comunidade de leitores 
que discute os textos lidos, troca impressões e apresenta 
sugestões para novas leituras. 

Trilhar novas veredas é o desafio; transformar a escola 
numa comunidade de leitores é o horizonte que vislumbramos. 

Depende de nós. 
¹ Meu livro de folclore, Ricardo Azevedo, Editora Ática.
² A Bíblia de Jerusalém, Gênesis, capítulo 2, versículos 9 e 10, 16 e 17.
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A OBRA

Samira estava lendo As mil e uma noites quando 
começou a se corresponder com Karim, um menino sí-
rio de sua idade que vivia em um campo de refugiados  
no Líbano. 

Até então, Samira compreendia muito pouco a res-
peito dos violentos conflitos que assolavam a Síria, esse 
país tão longínquo – e, mesmo sendo de família libane-
sa, pouco sabia sobre como se vivia no mundo árabe. 
Karim, por sua vez, nunca tinha se correspondido com 
uma menina antes – quanto mais uma garota brasileira, 
que usava biquíni e que tinha nascido em uma cultura tão 
diferente da sua. 

Apesar das diferenças, os dois jovens passam a espe-
rar ansiosamente a chegada dos novos e-mails – que só 
podiam ser lidos com a mediação da mãe de Samira, que 
fazia a tradução do árabe para o português e vice-versa. 
Aos poucos, os dois vão procurando conhecer um pouco 
mais a respeito da realidade um do outro, tendo coragem de 
enfrentar temas delicados como o amor, a guerra, a morte 
e a perda – a menina revelando os pequenos conflitos que 
assolam sua adolescência, e o garoto desvelando as situa-
ções traumáticas vividas por ele no decorrer da guerra.

COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA

Em Diálogos de Samira, que é uma novela – uma his-
tória intermediária entre o conto (uma narrativa curta) e o 
romance (uma narrativa longa) –, Marcia Camargos e Carla 
Caruso introduzem os jovens brasileiros ao universo trági-
co e complexo da atual guerra síria, ao mesmo tempo que 
procuram aproximar os leitores do mundo árabe, em geral, 
apresentado pela mídia oficial de maneira bastante injus-
ta e distorcida. O livro tem o mérito de tratar de um tema 
atual revelando suas múltiplas facetas, desconstruindo es-
tereótipos que associam todo o Islã a práticas e crenças 
fundamentalistas. Pode servir de ponto de partida para que 
os jovens leitores desenvolvam um posicionamento crítico 
diante das reportagens veiculadas pela mídia oficial.

QUADRO-SÍNTESE

Gênero: Novela.
Componentes curriculares: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Arte.
Temas contemporâneos: Direitos da criança e do adolescen-
te; educação em direitos humanos; educação das relações 
étnico-raciais; vida familiar e social; diversidade cultural. 
Público-alvo: 8o e 9o anos do Ensino Fundamental. 

Um pouco sobre Marcia Camargos e Carla Caruso,   
autoras de Diálogos de Samira:  por dentro da guerra síria
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Marcia Camargos é jornalista com pós-doutorado em História pela Univer-
sidade de São Paulo e tem vários livros publicados. Esteve na Síria, no Líbano, 
no Egito, na Jordânia, na Tunísia e no Irã, sobre o qual escreveu A travessia do 
albatroz e O Irã sob o chador. Acompanhando a política e a cultura do Oriente 
Médio, colabora com artigos para a imprensa, além de dar palestras e cursos 
sobre a região.

Carla Caruso é escritora e ilustradora, formada em Letras pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Ministra oficinas de criação literária em di-
versas instituições públicas e privadas, incluindo escolas, bibliotecas, centros 
culturais e presídios. Lançou vários livros, entre eles o Almanaque dos sentidos, 
que recebeu o prêmio Jabuti em 2010. 
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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.

Orientações para a aula 
(Atividades pré-leitura, durante a leitura e pós-leitura)
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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. 
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Este material fornece orientações gerais para aulas de 
outros componentes ou áreas do conhecimento para a uti-
lização de temas e conteúdos presentes na obra, visando 
à abordagem interdisciplinar, que enriquece o trabalho e a 
compreensão dos conceitos discutidos.

ATIVIDADES DE HISTÓRIA

1. Peça aos estudantes que, em grupos, façam uma pesqui-
sa sobre a guerra na Síria. Instrua-os a levantar as princi-
pais informações sobre esse tema, como: 
a. em que ano a guerra começou; 
b. motivos do conflito; 
c. quem está lutando contra quem; 
d. em que região os conflitos ocorrem; 
e. qual é a situação atual da guerra; 
f. quantas pessoas já morreram, entre soldados e civis; 
g. quais são as consequências da guerra; 
h. qual é a posição dos principais países sobre a guer-

ra; etc. 
Lembre-os de fazer a pesquisa tendo à mão um mapa 
da região.

2. Acompanhe o desenvolvimento da leitura dos alunos fa-
zendo sondagens esporádicas sobre o que estão achan-
do (se a obra os agrada, se a leitura é fácil ou difícil). 
Faça comentários estratégicos levando-os a intuir como 
as autoras vão criando dinâmicas intertextuais que fa-
zem referência tanto ao universo literário clássico de As 
mil e uma noites quanto às divisões do islamismo moder-
no, entre xiitas, sunitas e alauitas, passando pelo período 
em que vigorava o extinto Império Turco-Otomano.

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA

1. Proponha aos alunos que, se possível, coletem na in-
ternet fotos da guerra da Síria e do drama dos refugia-
dos desse país pelo mundo. Após uma discussão em 
sala sobre o conteúdo das imagens trazidas, peça que 
organizem uma exposição, com fotos escolhidas pelos 
próprios alunos, e exponham em um lugar adequado na 
escola. Se julgar produtivo, sugira a eles que escolham 

um aluno (ou um pequeno grupo) para organizar a expo-
sição, enquanto outros alunos ficam incumbidos da pes-
quisa dos temas a serem explorados no trabalho. 

2. Pergunte aos alunos por que eles acham que muitos 
países fecham as fronteiras para os refugiados. Após o 
debate, discuta com eles os possíveis motivos que le-
vam a essa atitude e aproveite para introduzir no univer-
so vocabular dos alunos a palavra xenofobia. Leve-os a 
compreender que essa palavra traduz o medo de que os 
estrangeiros (no caso, os refugiados) roubem os empre-
gos das pessoas residentes no local e de que isso possa 
afetar a qualidade de vida delas.

3. Com base nas informações do livro, peça aos alunos 
que, em grupos, façam uma pesquisa sobre como o Bra-
sil trata os refugiados atualmente. Solicite que levantem 
o número de refugiados existentes hoje no país, de onde 
vieram e que benefícios recebem. Sugira que ilustrem a 
pesquisa com fotos e vídeos.

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS

Logo no primeiro capítulo, Samira pensa a respeito dos 
conflitos no Oriente Médio: “Não entendo bem, são tantos 
os conflitos que existem por lá, tantos países...”. Convide 
um(a) professor(a) de Geografia e/ou História para explicar 
os conflitos no Oriente Médio aos alunos, analisando seus 
aspectos históricos e geopolíticos.

ATIVIDADE DE ARTE

Lembre os estudantes de que a arte (literatura, tea-
tro, cinema, escultura, música, fotografia) sempre busca 
retratar os acontecimentos da época em que os artistas 
vivem. Enfatize o fato de que o drama dos refugiados é um 
tema que começa a ser retratado pelos artistas de nosso 
tempo. Instigue-os a buscar informações sobre a arte que 
vem sendo produzida sobre o tema na internet, nos jornais 
e nas revistas.

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros livros que tratem do tema “Diálogos 
com a História e a Filosofia”.

Abordagem interdisciplinar em sala de aula


