
Lia Neiva
Ilustrações

Renato Alarcão

Material de apoio
Matheus Odorisi Marques

As mulheres da casa de



Direitos de edição da obra em língua portuguesa no Brasil adquiridos 
pela Ediouro PublicaçõEs dE PassatEmPos E multimídia ltda. Todos os 
direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser apropriada e 
estocada em sistema de banco de dados ou processo similar, em qual-
quer forma ou meio, seja eletrônico, de fotocópia, gravação etc., sem a 
permissão do detentor do copirraite. 

Ediouro PublicaçõEs dE PassatEmPos E multimídia ltda.
Rua Nova Jerusalém, 345 – Bonsucesso – 21042-235
Rio de Janeiro – RJ – Brasil

dirEção Editorial: Daniele Cajueiro
Editoras rEsPonsávEis: Ana Carla Sousa e Mariana Elia
Produção Editorial: Adriana Torres, André Marinho, Carolina Rodrigues, 
Janaína Senna, Larissa Carvalho, Luisa Suassuna e Thais Entriel
rEvisão: Thais Entriel
diagramação: Filigrana

Material de apoio digital do Manual do Professor



3

CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Edipass apresenta aqui este Manual 
do Professor Digital para a obra As mulheres casa de Troia. 
Trata-se de uma proposta que visa contribuir para a 
formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados 
pela leitura, contando com a sua mediação e a da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende 
e se ensina, dado que não é um ato natural como a fala, 
por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aqui-
sição de uma série de competências e habilidades que 
devem ser trabalhadas na escola por meio de estratégias 
e projetos que possibilitem a compreensão da leitura 
pelas crianças e pelos jovens como uma prática social, 
uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comu-
nicação com aqueles com quem se relacionam, mas a 
compreensão de si próprios e do mundo em que vivem. 

Este Manual é um convite à EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA, aquela que, como define o educador 
espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o co-
nhecimento das obras e dos autores e autoras mais 
significativos do cânone literário, mas, também e so-
bretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de 
capacidades de análise dos textos, para o fomento da 
experiência literária em torno de diferentes tipos de 
texto e, inclusivamente, para o estímulo da escrita 
criativa de intenção literária” (LOMAS, O valor das 
palavras II, 2006). 

Entendemos que a educação literária é algo que 
começa na mais tenra idade, em casa e em família, 
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e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive 
a vida escolar, pois acreditamos que aprender a ler é 
muito mais que aprender a decifrar palavras. Nessa 
perspectiva, este Manual será sempre uma dentre as 
inúmeras possibilidades de trabalho para a construção 
de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, 
a tomar o livro As mulheres da casa de Troia como um 
ponto de partida para sua programação do ensino da 
leitura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de 
atividades para poder oferecer aos seus alunos razões e 
opções para ler, multiplicando e diversificando situações 
de leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto mais ri-
cas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os 
jovens terão de aprender por meio dos textos que leem. 

Apostamos no papel fundamental do professor e 
da escola como mediadores de leitura e entendemos 
que também é nossa função, como editores, fortalecer 
e estimular as relações estabelecidas entre o livro e o 
leitor, porque acreditamos na condição formativa da 
literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas 
como possibilidade de desenvolvimento da imaginação 
e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Manual se constitua numa 
ferramenta de acesso à língua escrita e compreensão 
leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação 
de todas as matérias do currículo escolar como para a 
construção de cidadãos atuantes na sociedade em que 
vivemos. 

Edipass
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A obrA e A AutorA

O desafio da escritora Lia Neiva em As mulheres da 
casa de Troia é grande: criar uma obra original 
e inédita a partir de uma das histórias mais 

conhecidas do mundo ocidental: a Guerra de Troia. 
Como recontar uma narrativa amplamente conhecida 
e ainda assim tornar sua leitura estimulante, instigan-
te, surpreen dente? Para a autora, o desafio é muito 
bem-vindo. Lia navega em águas conhecidas nessa 
empreitada: são delas também obras como Entre deuses e 
monstros — livro considerado Altamente Recomendável 
para o Jovem pela FNLIJ — e O herói e a feiticeira, em 
que o universo dos mitos gregos é explorado de maneira 
criativa e original, apresentando pontos de vista diver-
sos para narrativas que já são de domínio público. Ao 
deslocar o foco narrativo dos heróis mais conhecidos 
dos mitos gregos para aqueles que seriam secundários 
nas histórias originais, Lia oferece uma nova percep-
ção dos fatos, assim como novas emoções e desafios a 
serem seguidos. É esse um dos maiores ganhos de As 
mulheres da casa de Troia: apresentar um ponto de vista 
feminino de uma história tipicamente masculina; dar 
voz a personagens tratadas como secundárias, que 
normalmente servem apenas como contextualização 
dos heróis mais conhecidos. Aí, abrem-se novas pos-
sibilidades na narrativa, novos conflitos e conquistas 
que despertam o interesse do leitor.

Lia Neiva, escritora carioca, tem experiência na es-
crita do universo mitológico grego, somada à formação 
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em filosofia que lhe dá base: a conversa entre literatura, 
mitologia grega e filosofia é tão próxima que essas 
áreas do conhecimento muitas vezes se misturam e se 
tornam indistintas. 

As mulheres da casa de Troia conta ainda com as 
ilustrações de Renato Alarcão. Graduado em design 
gráfico, Renato tem mestrado em ilustração pela School 
of  Visual Art de Nova York e formação também no 
The Center for Books Arts, escola com foco no resgate 
das tradições no livro. Sua atuação como professor de 
Artes Visuais nos ajuda a entender seu olhar literário 
nas ilustrações, o que percebemos em As mulheres da 
casa de Troia: as ilustrações não são apenas suportes do 
texto verbal, mas também uma interpretação pessoal 
artística da história. Os traços narram as cenas e mos-
tram os sentimentos dessas personagens em imagens 
tão fortes quanto belas. Não há como não se emocionar 
com o desespero de Hécuba, a ira de Cassandra ou a 
indecisão de Helena nas ilustrações de Renato. 

As mulheres da casa de Troia é uma livre recriação 
de uma das obras mais conhecidas da humanidade, 
pelas mãos de uma das escritoras que mais contribui 
para a formação de jovens leitores da atualidade, sob o 
olhar feminino que falta às principais histórias gregas. 
Através de Hécuba, Cassandra, Polixena, Andrômaca 
e Helena vemos a guerra e suas consequências, a ira 
dos homens e dos deuses, os valores dos povos gregos 
e troianos, nesse mito que formou gerações de leitores. 
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Gênero, temA e cAteGoriA

As mulheres da casa de Troia é um ótimo exem-
plo do gênero romance, e assim não poderia 
ser diferente: é na própria Grécia Antiga que 

se encontram os elementos originários desse gênero 
textual, filho das obras poéticas gregas. Dessa forma, 
a obra de Lia Neiva, cuja base é um dos maiores mitos 
gregos já contados, apresenta características basilares 
do romance, que são facilmente reconhecidas pelos 
leitores e ainda podem servir para interessantes de-
bates em sala de aula, o que vai ao encontro do que é 
sugerido na Base Nacional Comum Curricular no trabalho 
com gêneros textuais. 

A obra apresenta narrador em terceira pessoa e um 
foco narrativo que segue as cinco mulheres da casa de 
Troia — na maioria das obras baseadas na história da 
Guerra de Troia, elas são tratadas como coadjuvantes, 
e aqui, são o foco do narrador, ascendidas a protago-
nistas. O tempo é outro elemento interessante para 
a análise em sala de aula: quanto tempo duram esses 
eventos narrados? Por quanto tempo esses eventos são 
sentidos? Há possibilidade, a partir do trabalho com 
o livro, de apresentar a diferença entre tempo psico-
lógico e tempo real. Ainda, a localização temporal da 
trama é um recorte do que foi toda a Guerra de Troia: 
começamos o texto com o apelo de Príamo, em meio 
ao cerco à cidade de Troia, tendo importantes fatos já 
acontecido, como a morte de Aquiles e de Heitor, e a 
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terminamos com o destino de Andrômaca, anos após 
do fatídico término da guerra. 

Quanto ao espaço, há a instigante possibilidade de 
abordar a própria construção literária de um espaço 
que possivelmente existiu, mas em uma época distante, 
e que ainda gera tanto interesse. O próprio trabalho 
com os mapas apresentados nas ilustrações — como 
será sugerido no Manual — é uma opção interessante 
para abordar o espaço. 

Os personagens apresentam características mar-
cantes e divergentes. Na obra, acaba-se conhecendo 
mais sobre Helena, Cassandra e Hécuba do que as 
demais mulheres, mas mesmo essas três protagonistas 
mostram-se personagens profundas e tridimensionais, 
com motivações e conflitos claros, o que as tornam 
interessantes. Por fim, o enredo, elemento da narrativa 
que mais resume o gênero romance, desperta interesse 
por ter um conflito já conhecido, mas apresentado sob 
outro olhar. Dessa forma, surgem novas configurações 
que dão originalidade à obra. A vingança de Hécuba, 
por exemplo, uma das partes mais cativantes da histó-
ria, só é possível por conta da construção dos eventos 
sob o ponto de vista das mulheres. O mesmo acontece 
com o conflito de Helena, resumido, na maioria das 
obras sobre o tema, a partir do olhar dos heróis, mas 
que ganha o devido protagonismo nesse livro. 

Há também, em As mulheres da casa de Troia, inegá-
vel conversa com outras áreas do conhecimento, como 
a Filosofia e História. Os mitos gregos servem de base 
para a apresentação de muitos valores que são objeto 
de estudo da Filosofia. Além disso, histórias baseadas 
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nas obras de Homero, Ilíada e Odisseia, como é o caso 
de As mulheres da casa de Troia, servem como fontes 
históricas para o conhecimento da sociedade clássica. 

Mesmo com uma complexidade de elementos 
do gênero e também temática, a escrita de Lia Neiva, 
juntamente com as ilustrações de Renato Alarcão, apre-
senta linguagem de fácil acesso aos jovens leitores das 
faixas etárias que cursam o 6º e 7º anos do Ensino 
Fundamental. A estrutura do enredo também colabora: 
a história é ágil, envolvente, emocionante. A conjuga-
ção do ótimo texto com estrutura narrativa atraente 
é a receita perfeita para o consumo de literatura para 
jovens na escola.
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Por que ler As mulheres 
dA cAsA de TroiA?

Há muito mistério envolvendo as histórias conta-
das (e cantadas, pois originalmente eram poe-
mas cantados) por Homero, poeta considerado 

autor da Ilíada — que narra episódios da Guerra de Troia 
— e da Odisseia — história do retorno à casa de Odisseu, 
um dos heróis gregos responsáveis pela derrota dos troia-
nos. O mistério começa logo na autoria: as obras são credi-
tadas a Homero, mas não há certeza de que ele realmente 
as compôs. Não há certeza nem de que o poeta — que 
diziam ser cego — realmente existiu. Alguns acreditam 
que Homero, na verdade, eram vários poetas, que juntos 
teceram essas histórias míticas. A certeza que se tem é da 
importância da Ilíada e Odisseia para a humanidade: obras 
consideradas fundadoras da literatura Ocidental. Há três 
mil anos essas histórias inspiram escritores, historiadores 
e filósofos. Obras contemporâneas famosas entre os jo-
vens como Percy Jackson e Harry Potter bebem em fontes 
homéricas, e as referências são tanto explícitas quanto 
sutis. Até mesmo a mais famosa das histórias populares 
atuais, os livros da série medieval Crônicas de gelo e fogo, 
que foram adaptados para a televisão em 2011 com o 
nome de Game of  Thrones, têm inspiração na Guerra de 
Troia, seja em batalhas que envolvem cercos à cidade, 
seja famílias amaldiçoadas por desrespeitar leis como a 
hospitalidade ao estrangeiro. 

É fato que as obras de Homero são fonte inesgotá-
vel de inspiração, e a grandiosidade e a atemporalidade 
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dessas obras são um grande trunfo para a leitura de 
As mulheres da casa de Troia, obra que recria os aconte-
cimentos que envolvem a principal guerra homérica 
sob o olhar feminino. A originalidade da ideia aliada à 
imortalidade da obra é o ponto forte do projeto. 

Para o aluno, conhecer o mundo da Grécia Antiga 
é sempre interessante. A maneira como os deuses se 
comportam — como humanos, que sentem raiva, 
inveja, ira e ciúmes — e como são os heróis — como 
deuses, quase imortais — desperta interesse e curiosi-
dade nos jovens, que podem perceber ali a origem de 
vários elementos comuns da cultura popular contem-
porânea. O super-herói dos quadrinhos, por exemplo, 
tem sua origem no modelo de herói grego presente na 
Ilíada e Odisseia; o anti-herói moderno, por sua vez, é 
construído na própria semelhança dos deuses gregos, 
errôneos e imperfeitos. Outro ponto de interesse é 
referente à cultura grega, em relação aos costumes 
e valores. O que conservamos desse modo de viver? 
Como esse povo influenciou todo o Ocidente? 

Por fim, há de se levar em consideração um ponto 
positivo específico dessa história de Lia Neiva: a voz 
dada às mulheres. Em uma sociedade que caminha 
cada vez mais para o protagonismo de personagens 
que eram tradicionalmente silenciados, o ponto de 
vista feminino dessa trama é mais do que relevante: é 
necessário. E quando se trata de falar sobre o horror da 
guerra, é mais um aspecto a ser considerado. Trata-se 
do papel das mulheres em uma sociedade patriarcal em 
meio ao estado mais extremo de violência.
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ProPostAs de AtividAdes: 
PrePArAndo PArA A leiturA

Orientações para Língua Portuguesa

ATIVIDADE 1 

O conflito que gerou a Guerra de Troia — o rapto 
de Helena — tem sua origem no mito do Pomo da 
Discórdia. Peça aos alunos que pesquisem esse mito 
e leia-o com eles as versões encontradas, para assim 
começar a contextualização da história.

ATIVIDADE 2

De acordo com o filósofo e romancista Mircea Eliade, 
o mito “conta uma história sagrada, relata um aconte-
cimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo 
fabuloso dos ‘começos’. [...] Conta como, graças aos 
feitos dos seres sobrenaturais, uma realidade passou a 
existir”.1 Leia com os alunos a definição de mito presente 
na página 11 do livro e atente para como os mitos con-
tam histórias de interferências divinas e sobrenaturais 
na natureza e no homem. Pergunte aos alunos se eles 
conhecem algum mito.

1  ELIADE, Mircea. Aspectos do mito. Lisboa: Edições 70, 1989. 
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Peça que os alunos pesquisem mitos em casa. 
Cada um deve, em sala, contar oralmente um mito 
pesquisado.

ATIVIDADE 3

Proponha uma pesquisa e posterior apresentação sobre 
as personagens Moiras na mitologia grega. Essa ativida-
de ajudará a entender o papel desses seres na história.
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ProPostAs de AtividAdes: 
AnAlisAndo o texto

Orientações para Língua Portuguesa

ATIVIDADE 1

Na página 19, Príamo faz um apelo à Atena, em que 
roga pela intervenção da deusa em seu favor na guerra. 
Observe como ele constrói sua súplica e produza mais 
duas súplicas a dois diferentes deuses. Para isso, pesquise 
como esses deuses seriam referidos, como poderiam 
ser elogiados, de acordo com cada posição no Olimpo.

Sugestão de resposta: — Ó magnífico Apolo, deus 
da juventude, da luz solar, arqueiro mais belo do 
Olimpo. Proteja essa cidade que te venera tanto...

ATIVIDADE 2 

Na página 23, a personagem Helena é introduzida, e 
já conhecemos seu maior conflito interno na história. 
Explique por que a personagem sofre.

Sugestão de resposta: Helena vive com um povo 
que não é o seu, e sua história de amor teve como 
consequência a guerra que se estabeleceu entre 
aqueus e troianos. Nessa altura da história, ela já 
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perdeu Páris, seu amante, e observa a tensão do 
cerco que seu povo faz à cidade de Troia. Ela não 
se sente mais em casa em Troia, porém tampouco 
sabe se pode sentir que ainda tem uma casa com 
seu antigo marido na Grécia.

ATIVIDADE 3

O conflito gerado pelo rapto de Helena é essencial 
para se entender a história de As mulheres da casa de 
Troia. Desenhe uma árvore genealógica que ilustre 
as relações de Helena, indicando os nomes de seus 
companheiros e filhos.  

Sugestão de resposta: No momento em que 
Helena aparece no livro, ela está casada com seu 
antigo cunhado, Déifebo, irmão de Páris, mas ini-
cialmente ela foi esposa de Menelau, com quem 
teve uma filha, e depois fugiu com Páris para 
Troia. Todos esses personagens devem aparecer 
na árvore.

Nesse momento, o professor pode orientar os 
alunos a incluir o primeiro relacionamento de 
Páris, quando ele ainda vivia como camponês. 
Esse fato já será conhecido após a pesquisa do 
mito do Pomo da Discórdia, indicado em ativida-
de anterior. Além disso, pode-se ampliar a árvore 
incluindo parentescos de Menelau, como o seu 
irmão Agamémnon.
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ATIVIDADE 4

Releia a descrição das mulheres troianas na página 41 
do livro. Que imagem essa descrição leva ao leitor?

Sugestão de resposta: A descrição foca nas ves-
timentas, adornos e beleza das mulheres para 
mostrar a força que elas ainda carregam, mesmo 
em tempos de guerra.

ATIVIDADE 5 

A partir da ilustração de Cassandra na página 45, como 
podemos caracterizar a personagem?

Sugestão de resposta: Cassandra parece bela e 
feroz. A ilustração sugere uma força vinda do 
fogo que a acompanha no fundo da imagem. Sua 
boca aberta mostra seus gritos, mas seus olhos 
mostram a tristeza de não ser ouvida.

Essa atividade de leitura do texto não verbal pode 
ser realizada com diversas ilustrações do livro. 
Outra sugestão é a de Hécuba transfigurando-se 
em cachorro, na página 125. Essa leitura pode ser 
ainda trabalhada nas aulas de Artes. 
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ATIVIDADE 6

Príamo conclui, na página 59, que “os ventos da avi-
dez e da ambição” trouxeram os aqueus a Troia, e 
não o desejo de resgatar Helena. Assim, o rei entende 
que é uma guerra de conquista. Com o professor de 
História, defina o que é uma guerra de conquista e dê 
um exemplo de conflito histórico que teve a motivação 
de conquistar território.

Além de trabalhar aqui a interdisciplinaridade, 
como sugerido na Base Nacional Comum Curricular 
(p.16),2 o objetivo é que o aluno entenda que é 
comum na história guerras por território e por 
riquezas. Uma sugestão para aprofundar o as-
sunto é apresentar exemplos contemporâneos, 
como a guerra em países por conta de reservas 
de petróleo, por exemplo. 

ATIVIDADE 7

Releia a descrição do cavalo de Troia nas páginas 47 e 
48. Explique como a própria descrição já nos dá pistas 
de que os troianos aceitarão o presente.

2 Essa e outras menções à Base Nacional Comum Curricular foram 
retiradas de: Brasil. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular 
Comum. 2018. Disponível em:<http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf>. Acesso em 
junho de 2018.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
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Nessa questão, o objetivo é pensar o caráter argu-
mentativo na descrição. O cavalo é descrito como 
tão belo e perfeito que seria impossível para os 
troianos recusarem esse presente. É interessante 
que os alunos entendam que na tipologia textual 
descritiva também pode estar presente a argu-
mentação, percebendo que o excesso de adjetivos 
positivos já nos convence de que o presente deve 
ser aceito. A identificação — e posterior produ-
ção — da persuasão é habilidade de demanda 
na Base Nacional Comum Curricular (p.134, 139, 
163), como objeto de conhecimento dos efeitos 
de sentido no texto. Assim, além de reconhecer a 
persuasão em textos tipicamente argumentativos, 
como os publicitários, é interessante o aluno ter 
contato também com esse recurso em gêneros 
como o romance. 

ATIVIDADE 8

A estratégia do cavalo de Troia, planejada por Odisseu 
com a ajuda de Atena, foi o motivo da vitória dos aqueus 
sobre o reino de Troia. Em grupos, imaginem generais 
e soldados aqueus, ainda no cerco de Troia, até então, 
impenetrável com sua muralha perfeita. Discutam e 
planejem que outra estratégia, que não o cavalo da 
história, poderia ser usada para entrar em Troia e ven-
cer essa guerra. 
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ATIVIDADE 9

Atena diz, na página 100, que o retorno dos aqueus 
“não será um retorno”. Explique essa afirmação. 

Aqui, espera-se que o aluno, além de entender 
a maldição lançada por Atena sobre os aqueus, 
que não foram bons vencedores, compreenda 
também a intertextualidade com a Odisseia: nessa 
obra são mostrados os percalços do retorno dos 
aqueus, tendo como foco a volta de Odisseu a 
Ítaca. A relação entre textos é habilidade prevista 
na Base Nacional Comum Curricular (p. 71, 137, 153), 
no campo artístico-literário, na qual o objeto de 
conhecimento relação entre textos é desejado 
em atividades que faça o aluno compreender 
referências explícitas e implícitas de outros textos.

ATIVIDADE 10

Pesquise no dicionário o significado do verbo “resignar”. 
Por que esse verbo é importante para entendermos o 
destino de Cassandra?

Sugestão de resposta: Resignar significa aceitar 
sem revolta, conformar-se, demitir-se da luta. Esse 
verbo é importante para entendermos o fim da 
personagem porque Cassandra percebe que nada 
pode fazer quanto a sua maldição: ela continuaria 
gritando previsões que nunca seriam escutadas. 
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A troiana entende que não pode lutar contra a 
magia que Apolo jogara sobre ela, então aceita 
seu fatídico destino, sem luta. 

ATIVIDADE 11

Em grupos, prepare e apresente um seminário sobre o 
capítulo dedicado à biografia e ao trabalho de Heinrich 
Schliemann. Complemente as informações trazidas no 
livro com imagens, reportagens e vídeos. 

A pesquisa e a curadoria de informações é traba-
lho previsto na Base Nacional Comum Curricular (p. 
134 e 167), como atividade do campo de práticas 
de estudo e pesquisa, indicado para a faixa etária 
do 6º e 7º anos.

O objetivo desse trabalho é, além de trabalhar o gê-
nero seminário, a oralidade e a pesquisa em grupo, 
fazer com que os alunos entendam a importância 
do fazer científico: o trabalho de Schliemann só 
foi creditado após muitas tentativas e erros, reco-
meços e mudanças de estratégias. É importante 
que os alunos entendam que o conhecimento se 
constrói a partir desse processo de erros, tentativas 
e acertos. Além disso, como já mencionado, a real 
existência de Troia provoca curiosidade e motiva 
a leitura dessas obras.
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AtividAdes 
interdisciPlinAres

Sugerimos que as atividades interdisciplinares aqui 
propostas sejam realizadas no momento de prepara-
ção para a leitura, de forma a despertar o interesse 
dos alunos e aproximá-los do universo mitológico e 
geográfico da Grécia Antiga.

ATIVIDADE 1 
História

Uma vez que os alunos tenham pesquisado e contado 
um mito para a turma — conforme atividade proposta 
neste Manual —, planeje com o professor de História 
uma abordagem sobre a importância do mito histórico 
e converse com os alunos sobre os mitos de criação.

ATIVIDADE 2 
Geografia

Nas páginas 6 e 7 há a presença de mapas. Proponha 
uma atividade junto com o professor de Geografia: ler 
esses mapas e comparar com mapas atuais. Esses luga-
res existem? Esses países e regiões mudaram de nome?
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Nesse momento, é desejável que eles já descu-
bram que a cidade de Troia teoricamente ficava 
na área que hoje corresponde à Turquia. A noção 
de realidade trazida por esse fato pode colaborar 
para o interesse dos alunos na leitura.




