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AQUI VOCÊ VAI ENCONTRAR SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOL-
VIDAS EM SALA DE AULA ANTES, DURANTE E DEPOIS DA LEITURA. ELAS PROPÕEM 
REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA, SOBRE A ESTRUTURA NARRATIVA E SOBRE TEMAS 
INTERDISCIPLINARES PARA ALÉM DA FICÇÃO. 

1. ANÁLISE DAS DESCRIÇÕES E DA LINGUAGEM

Durante a leitura da obra, o professor deve programar leituras coletivas, em sala de 
aula, para que seja feita uma análise da linguagem. O professor deve levar os alunos a 
perceber que, em geral, o estilo é direto e realista, especialmente nas descrições das 
personagens. Destaca-se, nesse sentido, a crueza nas descrições de Branco (deno-
minado como “Coisa”, “Aquilo”) e dona Rica (“pés-de-garra-de-ave”, “passarinho 
magrelo e feio”), da doença de João (sua aparência, os sangramentos) e da miséria 
em que vive sua família. Conforme a turma avançar na leitura do livro, o professor 
deve levá-los a perceber que a brutalidade, sem eufemismos, contribui para a cons-
trução da narrativa, pois intensifica o choque do próprio narrador com a realidade, 
antes desconhecida por ele em sua vida confortável em São Paulo. Nesse sentido, o 
professor pode perguntar aos alunos se eles se chocaram ou não com algumas des-
crições, explorando o potencial da linguagem do livro de criar impacto em função da 
similaridade das vivências e da empatia entre leitor e narrador. 

2. PESQUISAS SOBRE LEUCEMIA

Logo no início do livro, o leitor é informado que João é um garoto doente, portador de 
leucemia, um tipo de câncer. Não faltam, ao longo do livro, descrições sobre a palidez, 
a magreza, os sangramentos e outros sintomas sofridos por João. Uma boa atividade 
interdisciplinar com Ciências/Biologia seria uma pesquisa sobre a leucemia com base 
em trechos em que a avó de Ricardo demonstra medo de o garoto contrair a doença, ao 
que o menino responde que leucemia não é contagiosa. O professor pode reforçar que 
o conhecimento sobre as doenças é importante para evitar esses preconceitos. Assim, 
deve dividir os alunos em grupos e solicitar uma pesquisa sobre diferentes aspectos da 
leucemia: sua origem, seus principais sintomas, os tratamentos indicados, as possibi-
lidades de cura, o transplante de medula, etc. As pesquisas efetuadas devem ser apre-
sentadas à turma em forma de seminário.

3. RETRATO CRUEL DA DOENÇA E DA DEFICIÊNCIA

Em uma análise cuidadosa da obra, não pode faltar uma reflexão sobre um dos seus 
aspectos mais chocantes: o retrato da deficiência física e mental de Branco, com 
descrições de uma objetividade cruel. O narrador não tem nenhuma compaixão por 
Branco; ao contrário, mostra-se incomodado com sua feiura, deformidade, cheiro. 
Nesse sentido, o professor deve promover um debate sobre as reações dos alunos a 
essas passagens da obra e orientá-los a perceber que a ojeriza do narrador por Bran-
co aumenta conforme o estado de João piora, ou seja, que os sentimentos de injus-
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tiça e raiva pela impotência diante da morte do amigo acabam sendo direcionados 
a Branco. É também importante que o professor ressalte a originalidade do livro ao 
fugir do clichê politicamente correto, e, por isso mesmo, talvez seja mais eficaz na 
tentativa de fazer o leitor refletir sobre os preconceitos e desafios das famílias mais 
pobres com filhos com deficiência.

4. TENSÕES E PRECONCEITOS DE CLASSE

Outro tema muito interessante é a manutenção de uma relação de paternalismo e 
dependência, mascarada pela ideia de caridade. Essa discussão pode ser motivada 
pelos trechos em que João critica a postura de sua mãe e dos membros da elite da 
cidade que vêm visitá-los. O garoto percebe que as pessoas ricas querem ver nele uma 
expressão de dor e beatitude, e ele entra nesse jogo para satisfazê-las. João percebe 
que elas se sentirão magnânimas pelo bem praticado, enquanto os pobres continua-
riam pobres, mas mais subservientes. O professor pode incitar os alunos a perceber os 
preconceitos de classe na postura da avó: ela tinha uma “generosidade de campanha 
eleitoral”, vendo como “inferiores” os pobres a que ajudava, e desaprovando as visitas 
e a amizade do neto com um garoto pobre. Nesse sentido, o professor pode apontar 
aos alunos que até o próprio Ricardo, muitas vezes, expressa um ponto de vista precon-
ceituoso em relação às classes pobres, ao expressar seu nojo por eles. 

5. PERSPECTIVA NARRATIVA E FOCO NARRATIVO

Um dos pontos mais importantes da estrutura da obra é o foco narrativo. O professor 
pode perguntar aos alunos o que eles pensam a respeito de Ricardo e dos eventos 
sobrenaturais relatados. A partir das respostas, pode apresentar o conceito de foco 
narrativo, ressaltando que tal narrador em primeira pessoa se constitui como prota-
gonista do que narra, como testemunha da história de João e observador de fatos que 
não consegue explicar. Além disso, é importante abordar o conceito de perspectiva 
narrativa: Ricardo não relata objetivamente os fatos, pois estes são apresentados a 
partir de sua visão. Depois da releitura de trechos do livro, os leitores vão perceber 
que Ricardo é um narrador não confiável, pois, além da distância temporal em rela-
ção ao que narra, apresenta limitações em sua percepção de mundo aos 12 anos. A 
voz do adulto questiona sentimentos e comportamentos definidos como imaturos (o 
que nos leva a questionar muitos dos juízos que o menino apresenta no livro e mesmo 
a existência de certos fatos sobrenaturais: teriam mesmo ocorrido ou seriam impres-
sões produzidas pelo medo de um garoto sugestionado?). Vale lembrar ainda que, 
para Ricardo, no passado, Branco era “vazio”, “sem alma”, completamente incapaz 
de emoções e pensamentos. O professor deve debater com os alunos essa visão sobre 
os deficientes, levando-os a perceber que ela é uma perspectiva do protagonista na 
época dos eventos, e não uma ideia defendida pelo narrador já adulto ou pela autora.
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ANTOLOGIA DE NARRATIVAS DE SUSPENSE E TERROR

Durante a leitura, não conseguimos desgrudar os olhos das páginas, diante de fatos 
insólitos e inexplicáveis que despertam nossa curiosidade. Que tal explorar um pouco 
mais a narrativa, compreender melhor sua construção e escrever outras histórias de 
suspense e terror? 

PRIMEIRO PASSO  O professor deve apresentar o projeto aos alunos: a partir da lei-
tura e análise da obra, eles pesquisarão sobre o gênero narrativa de terror e, ao fim, 
escreverão contos para compor uma antologia.

SEGUNDO PASSO  O professor deve solicitar aos alunos que indiquem as partes do 
livro que incitam a curiosidade e o medo (por exemplo: os eventos sobrenaturais apa-
rentemente ligados a João, como o blackout, a estranha risada no cemitério, o fato de 
tudo ficar momentaneamente em silêncio quando Ricardo lê o conto de Edgar Allan 
Poe, etc.). Essas passagens devem ser relidas e, nelas, analisadas as formas como o 
suspense e o medo são construídos.

TERCEIRO PASSO O professor deve abordar, em sala de aula, a vida e a obra de Edgar 
Allan Poe e ler, com os alunos, o conto “Silêncio” (citado em A maldição do silêncio). É 
interessante analisar também como Poe constrói o suspense e a sensação de medo em 
seus leitores. A partir dessa análise comparativa, o professor deve abordar o conceito 
de intertextualidade e listar as características comuns entre os textos.

QUARTO PASSO  A partir das características comuns entre o conto de Poe e o romance 
de Kupstas, o professor deve solicitar aos alunos uma pesquisa sobre o gênero conto de 
terror e suas características principais. A pesquisa deve ser compartilhada em sala de 
aula. Em seguida, o professor organizará a turma em duplas para desenvolver um conto 
de terror, levando em conta características do gênero descobertas em aula.

QUINTO PASSO  As duplas devem redigir o conto de terror com a orientação do pro-
fessor. Depois de escrever a primeira versão, o professor solicitará às duplas que tro-
quem os textos para comentar os textos uns dos outros, fazendo sugestões de melhoria. 
O professor também fará a leitura e correção, pontuando orientações para sua reescrita 
(caso seja necessária).

SEXTO PASSO  O professor orientará os alunos a digitar e revisar os contos. Se hou-
ver recursos, os alunos podem enviá-los a uma gráfica para produzir um livro; se não, 
pode-se formatar os textos e imprimi-los na escola, fazendo uma encadernação simples. 
Nesta etapa, é importante que sejam escolhidas ilustrações para a capa e para o miolo 
da antologia (um trabalho interdisciplinar com Artes pode gerar a produção dessas ima-
gens). A antologia pode ser lançada na biblioteca da escola, onde deve permanecer.
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