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IDEIAS PARA A SALA DE AULA

Aqui você vai encontrar sugestões de atividades para serem 
desenvolvidas 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. AFEGANISTÃO

A história de Parvana se passa no Afeganistão, país localizado no 
centro da Ásia. Em uma proposta de trabalho interdisciplinar, com 
os professores de Geografia e de História, solicite aos alunos uma pes-
quisa sobre a localização do Afeganistão, os países com os quais ele 
faz fronteira, o relevo, o clima, a extensão do território, a bandeira 
oficial, a capital, as cidades mais populosas, a(s) língua(s) oficial(is), a 
moeda, o número de habitantes, o sistema político e a(s) religião(ões) 
predominante(s) no país. Solicite aos alunos que façam um breve 
relatório com essas informações e redijam um verbete para um atlas. 

2. IDIOMAS 

Logo no início do capítulo 1, Parvana é interrogada por militares 
americanos em diversos idiomas. Como a garota não responde às 
perguntas, eles tentam conversar com ela nos idiomas dari, pashtun 
e uzbek. A partir do resgate e releitura desse trecho, o professor pode 
pedir aos alunos que pesquisem a origem desses idiomas e enume-
rem os países que falam essas línguas. 

3. DEBATE: ADOÇÃO DE CRIANÇAS E BEBÊS

No capítulo 15, ao sair para buscar o jornal pela manhã, Parvana des-
cobre que abandonaram uma criança enrolada em panos no portão 
de sua casa. Após recolhê-la, ela encontra um bilhete junto da meni-
na que diz: “Nome Ava / Pai morto, mãe morta / É uma boa menina”. 
Ao descobrirem que a menina é órfã, Parvana e sua família decidem 
adotá-la. Essa não é a primeira vez que a família adota uma crian-
ça. Depois da leitura do capítulo 15 em conjunto, o professor pode 
solicitar a opinião dos alunos sobre a questão da adoção de bebês e 
crianças no Brasil. Para ajudar no debate, os alunos devem pesquisar 
sobre leis de adoção vigentes no país.
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4. COSTUMES E TRADIÇÕES 

No capítulo 1, o leitor fica sabendo que Parvana se veste com um véu 
chamado xador. Ao longo da história há fatos que demonstram que 
os aldeões vizinhos à escola da família de Parvana não aceitam que 
mulheres estudem e trabalhem. Com base nesses relatos, o professor 
de História pode solicitar aos alunos uma pesquisa sobre os costumes 
e as tradições no Afeganistão desde 1996, quando os talibãs assumi-
ram o poder e passaram a restringir a liberdade das mulheres. 

5. INTERTEXTUALIDADE 

Parvana gosta muito de ler romances e livros de poesia. No capítulo 7,  
ela cita dois poemas que leu: “Stopping by Woods on a Snowy 
Evening”, do poeta americano Robert Frost, e “Casey at the Bat”, 
do poeta americano Ernest L. Thayer. No mesmo capítulo, ela cita a 
novela americana Little women, de Louisa May Alcott. As referências 
de leitura de Parvana são obras de autores americanos, que chegaram 
até o Afeganistão junto com os militares em missão internacional. 
Em outros trechos da história há mais citações de obras literárias. O 
professor de Língua Portuguesa pode solicitar aos alunos que iden-
tifiquem outras referências a livros, filmes e músicas na história e 
discutir em sala de aula o conceito da intertextualidade.
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ATIVIDADE ESPECIAL

DEFESA DE UMA CAUSA HUMANITÁRIA

Parvana é uma personagem fictícia inspirada em uma 
história real. Quando a autora Deborah Ellis soube que o Talibã 
tinha tomado o poder no Afeganistão, em 1996, e que estava 
cometendo crimes contra mulheres e garotas, ela resolveu viajar 
pelo país para colher relatos e divulgá-los em seus livros. A 
trilogia da menina Parvana é resultado dessa pesquisa que, por 
meio da literatura, denuncia a violência contra a mulher naquele 
país. Com base nessas informações, proponha uma atividade na 
qual os alunos deverão redigir um discurso em defesa de uma 
causa humanitária. 

PRIMEIRO PASSO O professor de Língua Portuguesa deve pedir aos 
alunos que leiam a Nota da Autora, ao final do livro, na qual ela 
conta como se baseou em uma história real para escrever o livro e 
por que decidiu denunciar a violência contra mulheres e crianças no 
Afeganistão. 

SEGUNDO PASSO Em uma atividade interdisciplinar, o professor 
de História pode pedir aos alunos uma pesquisa sobre pessoas que 
se tornaram símbolo da luta em favor dos direitos humanos, como 
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela e a paquis-
tanesa Malala Yousafzai.

TERCEIRO PASSO Após a pesquisa sobre a vida dessas pessoas, que se 
tornaram símbolo da luta por causas humanitárias, peça aos alunos 
que escolham uma causa que gostariam de defender. 

QUARTO PASSO Os alunos deverão redigir um discurso no qual apre-
sentem a causa que querem defender, usando exemplos de pessoas 
que sofreram algum tipo de abuso e enumerando possíveis soluções 
e propostas para combater o problema. Para se inspirar, os alunos 
poderão assistir aos discursos de Nelson Mandela, quando saiu da 
prisão em 1990, e da menina paquistanesa Malala na ONU, em 2013.



5 

Este su
p

lem
en

to refere-se à obra M
eu n

om
e é Parvan

a, da Editora Á
tica. N

ão p
ode ser com

ercializado. Edição: C
am

ila Saraiva.

QUINTO PASSO Após a redação do discurso, os alunos deverão pre-
parar um material visual que denuncie o tipo de abuso que eles que-
rem combater. 

SEXTO PASSO Após a redação do discurso e a compilação das ima-
gens, que poderão ser apresentadas em vídeo ou em cartazes, os 
alunos deverão discursar para os colegas e professores na tentativa 
de convencê-los a se engajarem na luta pela defesa da causa huma-
nitária escolhida. 


