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Conhecendo a obra 
Título: O clube dos livros esquecidos
Autor: Fábio Monteiro 
Ilustrações: Elma
Coleção: Toda Prosa
 Sinopse: Flora é uma menina que adora palavras e livros. Com seus melhores amigos em seu 
mundo imaginário, ela tem um clube de leitura, no qual eles se reúnem para falar sobre livros 
esquecidos, que ninguém lê. No mundo real, as coisas são um pouco diferentes. Flora perce-
be-se diferente da família e muitas vezes se questiona sobre essas diferenças. Apesar disso, 
entende que é como todo mundo, mas com suas particularidades e seu mundo imaginário, 
lutando para que aqueles livros não sejam ignorados e esquecidos.
Assuntos: livros, linguagem, síndrome de Down, família, amizade.
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Sociologia.

Por que esse livro foi indicado?
Os alunos do 7o ano já têm fundamentos e maturidade para ler textos mais complexos, como 

é o do livro O clube dos livros esquecidos, que apresenta uma história delicada e não tão óbvia, 
pois muitas coisas não são ditas diretamente, podendo ser apenas inferidas pelo leitor. Além 
disso, já lidam melhor com o tipo de narrativa do livro, que intercala diferentes tempos e narrado-
res, e já são capazes de fazer interpretações mais profundas do que leem.

Os assuntos abordados no livro também já podem ser discutidos com mais maturidade, pois 
os alunos já devem conhecer bem a síndrome de Down (que a personagem principal tem) e en-
tender como a sociedade em geral lida com isso, o que possibilita um debate mais amplo e 
aprofundado.

Por que esse livro foi indicado na obra Tempo de 
Português – 7o ano?

O objetivo deste Projeto de Leitura, desenvolvido para acompanhar a obra Tempo de Portu-
guês – 7o ano, é disponibilizar a você, professor, um material que amplie o trabalho com o Capí-
tulo 1 da Unidade 2, que trabalha o gênero entrevista e fala sobre a síndrome de Down e pessoas 
que a têm.

A história fala sobre Flora, uma menina com síndrome de Down que adora livros e explora di-
ferentes gêneros textuais – sempre em seu clube de leitura imaginário, com seus amigos imaginá-
rios. Em meio a livros e questionamentos, ela começa a se entender melhor, a se aceitar e também 
a querer ser mais aceita no mundo. É possível estabelecer um paralelo entre o livro e a história do 
ator Ariel Goldenberg, cuja entrevista está no capítulo citado. Além disso, é possível falar sobre 
diferentes gêneros textuais, alguns dos quais também estão no livro.

Aquecimento
Comece a aula perguntando aos alunos se eles lembram de bastante coisa da infância e tenha 

com eles uma breve conversa sobre isso. Do que eles se lembram? Têm alguma memória mais 
marcante? Quais vantagens e desvantagens identificam na vida hoje em relação a quando eram 
crianças?
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Em seguida, solicite que pensem em algum objeto que fez parte da infância deles, ao qual 
tinham mais apego – pode ser um brinquedo, uma peça de roupa, um livro etc. O importante é 
que o objeto recordado tenha uma ligação mais forte com a infância do aluno. Converse com eles 
brevemente sobre isso, perguntando por que tal objeto é mais especial para eles, se ainda usam 
o objeto de alguma maneira (para brincar, deixar em algum lugar de lembrança etc.). Depois, per-
gunte também dos hábitos que tinham quando eram mais novos e quais são os de agora. É interes-
sante falar sobre coisas que costumam ser típicas da infância, como os “amigos imaginários”, que 
muitas crianças pequenas acabam criando e dos quais ainda se lembram quando ficam mais velhas.

É provável que durante a conversa os alunos expliquem que deixaram de fazer muitas coisas 
de antes. Se isso não surgir por parte deles na conversa, mencione você. Em seguida pergunte: 
Por que isso acontece? É um sinal de que crescemos e amadurecemos? Ouça as respostas e 
depois pergunte se, para eles, as pessoas amadurecem em ritmos diferentes e por quê.

É interessante também falar sobre como entendemos melhor as coisas conforme crescemos. 
Por exemplo, palavras e expressões que não entendíamos quando crianças começam a fazer sen-
tido mais tarde. Tudo isso faz parte do processo de amadurecimento. Pergunte aos alunos se eles 
notam esse processo e se costumam parar para pensar nisso.

Por fim, explique-lhes que o livro a ser lido fala tanto dessas questões quanto de outras, mais 
delicadas.

Encaminhamentos
Explore o título do livro com eles. O que acham que são os livros esquecidos e por que há um 

clube para eles? Em seguida, leia com eles a quarta capa e o texto da orelha. O que eles enten-
dem agora? O que imaginam que encontrarão na história?

Dentro do livro, leia com eles o prefácio e depois a parte sobre histórias. Por que há esses 
elementos nesse livro? Eles sabem o que é um prefácio? Após lê-lo, conseguem fazer mais infe-
rências sobre a história? 

Como o livro é mais extenso, você pode pedir aos alunos que o leiam em casa para virem à 
aula com a leitura feita ou pode lê-lo aos poucos com eles em sala de aula, alguns capítulos por 
dia, se preferir realizar a leitura com eles. 

Peça que, quando lerem o livro, marquem as passagens que julgarem mais importantes para 
a história, as partes que mostram uma “virada” nos eventos, uma mudança de rumos. Solicite 
também que marquem as que possam ter causado uma quebra de expectativa neles. Depois peça 
que compartilhem quais passagens marcaram e por quê. Esses pequenos exercícios ajudam-nos 
a compreender o texto.

Fechamento
Pergunte aos alunos o que acharam do livro, de como a história é narrada, dos personagens etc. 

Em uma roda de conversa, peça que relacionem o livro ao debate inicial sobre  amadurecimento. 
O que eles entenderam? Ouça as respostas e anote-as na lousa.

Pergunte: Quem eram os membros do clube, além de Flora, a personagem principal? Eles 
devem entender que eram amigos imaginários de Flora, que ela tinha em seu mundo particular 
de faz de conta. O que acontece com esses amigos e com o clube no final? O que isso representa 
na vida da personagem? Deve ficar claro para eles que, entre outras coisas, Flora amadureceu. 
Mas, além disso, o que mais eles entenderam do livro? Peça que se juntem em grupos e discutam 
o que mais notaram na história e como a entenderam. No final, solicite que compartilhem suas 
conclusões com o resto da turma.
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Os alunos devem entender que tudo indica que Flora é uma garota com síndrome de Down. 
Isso é perceptível quando a personagem fala sobre suas características físicas (mãos pequenas, 
olhos mais puxados) e seu comportamento e desenvolvimento (precisa de mais tempo para en-
tender as coisas), além de falar mais de uma vez que não se acha parecida com os pais. A história 
também mostra que ela tem uma imaginação bem fértil (pois criou um clube imaginário, com 
amigos igualmente imaginários) e que gosta muito de livros. No entanto, ela reconhece que é 
diferente de muitas pessoas e costuma se sentir, de certa forma, ignorada e excluída. O clube dos 
livros esquecidos simboliza isso: os livros esquecidos, ignorados, que ninguém quer conhecer e 
acabam solitários em algum canto. É como Flora se sente. Ela acaba criando seu próprio mundo, 
no qual ela se comporta e se diverte à sua maneira. Ao se entender e se aceitar, Flora também 
entende que é possível se encaixar no mundo do jeito que ela é.

Aborde também a questão dos livros. Por que será que Flora gosta tanto deles? Há alguma 
relação disso com o fato de ela gostar de aprender palavras novas e de criar mundos em sua 
cabeça?

Pergunte aos alunos se eles têm outras interpretações e se viram na história mais alguma coisa 
que não foi mencionada. No final, indague: Para eles, o que o livro procura passar? Alguma men-
sagem, reflexão? Solicite que elaborem uma redação sobre sua interpretação da história e sobre 
o que acham que o livro transmite.

Ampliando o tema
A síndrome de Down e o preconceito

A história tem uma forma delicada de falar sobre como pessoas com síndrome de Down são, 
de alguma forma, esquecidas, pois em geral os outros não sabem lidar bem com elas, seja porque 
julgam que elas não têm as mesmas capacidades, seja porque simplesmente não sabem como 
agir com elas. Essas atitudes acabam criando obstáculos na vida de uma pessoa com a síndrome; 
seu convívio social fica restrito, ela encontra dificuldades para conseguir se tornar mais indepen-
dente, tem dificuldades maiores para conseguir um emprego etc.

Pergunte aos alunos o que eles sabem sobre a síndrome de Down e se conhecem alguém que 
a tem – se não tiver nenhum caso na sala de aula. Como é o convívio com a síndrome? Como é a 
vida dessa pessoa?

Em seguida, abra o livro Tempo de Português – 7o ano e leia com eles a entrevista do ator Ariel 
Goldenberg. O que eles concluem sobre o assunto com base nessa entrevista? É interessante 
perguntar também se alguém já viu o trabalho dele e o que achou. 

Depois que já tiverem conversado bastante sobre o assunto, peça que formem grupos e façam 
uma pesquisa sobre a síndrome de Down (o que é, o que causa, quais são os sinais típicos etc. – 
para isso, é interessante trabalhar com o professor de Biologia) e dados relacionados a pessoas 
que a têm, como: expectativa de vida (inclusive como ela mudou ao longo das décadas), média 
percentual de pessoas com a síndrome, número aproximado de pessoas com Down no mercado 
de trabalho, o tipo de cargo que costumam ocupar quando são empregadas etc. O que eles con-
cluem com base nesses dados? Eles têm uma perspectiva mais positiva ou mais negativa sobre 
a condição das pessoas com Down na sociedade? Depois que fizerem a pesquisa, eles deverão 
compartilhar os dados e as conclusões com a turma. Se achar apropriado, você pode orientá-los a 
espalhar os dados pela escola, em cartazes informativos, de preferência na época do Dia Interna-
cional da Síndrome de Down, que é 21 de março. 
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O clube, o sarau e o júri
Flora cria em sua imaginação um clube de livros com seus amigos imaginários, e nos encon-

tros eles devem falar sobre o livro que escolheram ler. Isso é levado tão a sério que deixar de fazê-
-lo é considerado algo grave. No dia do encontro, depois que todos falam sobre o livro, o melhor 
da semana é escolhido. Nos encontros há uma variedade interessante de gêneros literários. Há 
histórias de terror, poemas e até mesmo um livro de receitas.

Converse com os alunos sobre os gêneros que eles já conhecem. Quais se lembram de já ter 
estudado e quais exemplos de cada um eles podem dar? Há algum de que gostem mais? Dentro 
desse gênero preferido, há algum exemplar que considerem mais especial, favorito? Quais são 
as maiores diferenças entre os gêneros que já estudaram? Você pode aproveitar e voltar ao livro 
Tempo de Português – 7o ano com eles e analisar rapidamente o sumário. Quais gêneros textuais 
encontram ali que serão trabalhados no livro? Eles conhecem algum dos exemplares citados no 
livro, como o conto de Edgar Allan Poe?

Depois dessa conversa, proponha aos alunos a realização de um sarau. Eles devem escolher 
um exemplar de seu gênero preferido e apresentá-lo para a turma. Se for muito grande, devem 
selecionar um trecho. Antes da apresentação, porém, eles devem falar um pouco sobre a  escolha. 
Por que é o gênero preferido do aluno? Por que ele gosta tanto do exemplar que escolheu? 
Quem é o autor e o que o aluno pode dizer à turma sobre ele (informações da vida, características 
de sua escrita, outras obras, curiosidades etc.)? Explique também que a apresentação pode ser 
incrementada se eles preferirem: pode ter uma música de fundo, um cenário, eles podem usar 
alguma roupa diferente e/ou maquiagem, podem fazer uma encenação etc. É mais legal e inte-
ressante que ela tenha mais elementos, que não seja apenas uma simples leitura. A apresentação 
deve procurar envolver os outros colegas ao máximo. Depois que todos tiverem apresentado a 
obra escolhida, devem votar nas apresentações de que mais gostaram. Para que não se percam 
nisso, oriente-os a fazer anotações sobre as apresentações dos colegas, para que se lembrem 
do que cada uma tratava, o que lhes chamou a atenção etc. No final, a apresentação que tiver 
mais votos ganha. Com isso, o aluno responsável por ela fica também responsável por definir 
qual gênero os outros alunos deverão ler no mês. Por exemplo, se ele escolher contos de terror, 
a turma deverá encontrar um ou mais contos para ler. Um mês depois, faça novamente um sarau, 
porém com o gênero definido pelo aluno que venceu o anterior. Quem vencer fica responsável 
por definir o tema do próximo. E assim por diante, até o semestre ou ano terminar. Dessa maneira 
você pode levar os alunos a ler constantemente (além das outras leituras obrigatórias) e a explorar 
vários gêneros, o que contribui para descobrir que tipo de literatura os interessa mais.

Para saber mais
Um cromossomo a mais de amor

Por meio da história entende-se que Flora, a personagem principal, tem síndrome de Down. 
A fim de aprofundar um pouco no assunto, sugira aos alunos que assistam ao filme Uma lição de 
amor, de 2011 (título original: I am Sam). No filme, o ator Sean Penn interpreta o personagem 
Sam, um homem adulto com problemas mentais cuja filha logo começa a se desenvolver intelec-
tualmente mais do que ele. Ao perder a guarda da filha por conta de sua condição, ele procura 
uma advogada e, mesmo com todas as dificuldades para entender o que está havendo e como se 
dá um processo desses, ele se esforça para conseguir a filha de volta. Com base nisso, peça aos 
alunos que encontrem um paralelo entre a história desse filme, a de Ariel e a de Flora. A despeito 
das diferenças, eles conseguem ver algo em comum entre elas?
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Outra sugestão é assistir com eles ao filme Colegas, no qual Ariel Goldenberg, entre outros 
artistas com síndrome de Down, atua. O longa-metragem mostra a história de três amigos com 
síndrome de Down que fogem do instituto onde vivem para tentar realizar alguns de seus sonhos.

Sobre o autor
Fábio Monteiro

Sou natural de Recife/PE, especializado em História, Sociedade e Cultura. Cresci identificando 
e respeitando as diferenças que reconhecia nos outros.

Ao escrever O Clube dos Livros Esquecidos pensei em todas essas diferenças. Neste livro, 
Flora, uma menina de rosto arredondado, olhos oblíquos e mãos pequenas, possui características 
que dão pistas sobre quem ela é nas suas diferenças, mas que não impedem seu encantamento 
pelas cores e formas das boas histórias.

Sobre a ilustradora
Elma

Também nasci em Recife/PE. Estudei Serviço Social e Relações Públicas, mas foi por meio da 
Literatura que consegui descobrir o que me faz bem.

Quando eu era pequena, minha mãe costumava me levar para o trabalho, onde dava aula 
para crianças especiais. Sempre achei interessante a forma como eu era acolhida pelos alunos.

Ao ilustrar O Clube dos Livros Esquecidos percebi ainda uma forte lembrança daquele mundo 
e que o universo infantil é mágico e não tem mistérios.
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Atividades
1. Durante a leitura do livro e da entrevista do ator Ariel Goldenberg, você aprendeu alguma 

coisa nova sobre pessoas com síndrome de Down? Há algo que tenha chamado sua atenção? 
Por quê?

2. Em sua opinião, o que a sociedade como um todo deve fazer para ajudar na inclusão social 
de pessoas com síndrome de Down ou com outras condições que podem trazer algum tipo 
de limitação?

3. Flora gosta de aprender palavras para aumentar seu vocabulário. Apesar de suas dificuldades, 
encontra formas de memorizá-las e de lembrar seus significados. Quando você se depara com 
uma palavra nova e não tem um dicionário, que estratégias pode usar para tentar entendê-la? 
Explique a seguir.

4. Flora costuma se questionar sobre sua própria aparência, e isso influencia como ela se vê e 
como se enxerga no mundo à sua volta. Às vezes, a imagem que temos de nós mesmos é um 
pouco diferente da que outras pessoas têm. Como você se vê? Forme dupla com um colega. 
Vocês deverão desenhar um ao outro. Depois de feito os desenhos, compare-os. Há mais di-
ferenças ou semelhanças? Para você, o que isso significa? 

 

 

Respostas pessoais. Espera-se que os alunos respondam que todas as pessoas têm os mes-

mos direitos e deveres e que, por isso, a inclusão depende de todos. As pessoas que neces-

sitam de alguma ajuda precisam do apoio de todas as outras para que possam exercer as 

funções como todo mundo.

Respostas pessoais. Professor, não há resposta correta. Algumas possibilidades: perguntar 

para os pais ou algum adulto; tentar inferir o que quer dizer com base no contexto; “pular” a 

palavra e tentar compreender o todo.

Respostas pessoais. Professor, essa atividade é livre, porém os alunos precisam atentar para 

não cometer nenhum tipo de bullying ao desenhar os colegas. Cuide para que a comparação 

entre os desenhos seja feita com comentários objetivos e impessoais, evitando-se adjetivos 

com juízos de valor, como o fato de a maioria dos alunos ser branca ou negra, ou se há orien-

tais na sala de aula etc.

Respostas pessoais. Caso os alunos não se lembrem de alguma informação da entrevista, 

você pode citar a profi ssão de Ariel; muitas vezes acredita-se que a vida dos que têm sín-

drome de Down é muito diferente, que são incapazes de fazer certas coisas, por exemplo, ter 

uma profi ssão.

6


