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PROCEDIMENTO 

 

1. Analisar a capa: Para iniciar, disponha os alunos em círculo e apresente apenas a 

capa do livro que “Quarto de Despejo-diário de uma favelada”. A partir da leitura 

do título e das ilustrações da capa, os alunos podem anotar no caderno que 

expectativas têm acerca do livro, de que temas deve tratar, se conhecem a autora e 

outras impressões. Após a anotação podem partilhar entre si, em duplas, trios, ou 

nos próprios grupos de trabalho. 

 

2. Abrir o livro: peça que os alunos folheiem o livro e registrem anotações de frases 

ou imagens que lhes chamarem atenção. Os alunos anotam também perguntas e 

curiosidades que a rápida “passada de olhos” pelo livro lhes despertou. 

 

A leitura é uma das importantes ferramentas de construção pessoal de conhecimentos. Entretanto, 

muitos jovens tem certa aversão ao exercício do ler em mídias físicas como livros e revistas, 

possivelmente por conta da praticidade da leitura em mídias digitais, ou mesmo pelo preço dos 

livros e revistas. 

O filósofo Umberto Eco, em sua obra “Não contém com o fim do livro” confia que as mídias 

digitais não suplantarão o livro físico, pois a leitura no papel envolve muito mais experiências que 

a simples aquisição de informações. Sentir a textura das páginas, a cor mais amarelada ou 

esbranquiçado do papel sob os olhos, o cheiro do livro novo, tudo isso envolve uma gama de 

sensações e emoções. 

Na estratégia a seguir, os alunos são convidados a saborear o contato com um novo livro e 

compartilhar previsões, expectativas e perguntas sobre ele, antes de começarem a leitura 

efetivamente. Ainda que os alunos tenham acesso a uma versão digital, gastar algum tempo 

contemplando a capa e realizando uma leitura rápida dos conteúdos do livro são um modo eficaz 

de despertar o interesse para a leitura, esclarecer contextos e gerar uma experiência o mais 

positiva possível com a literatura abordada. 



 

3. Compartilhar previsões e perguntas: em pequenos grupos ou com toda a sala os 

alunos partilham as previsões e perguntas que o primeiro contato com o livro os 

suscitou. Pode-se gerar uma lista das perguntas em um cartaz e afixá-lo no mural ou 

parede da sala, de modo que, conforme os alunos leem o livro possam respondê-las 

diretamente no cartaz ou em post-its. Aproveite para comentar aspectos do livro que 

os alunos possam não ter percebido, como a história de sua publicação, glossário, 

informações sobre a autora, etc.  

 

 

 


