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ANTES DE LER O LIVRO

1.  De onde vem a ideia – discussão, leitura e criação
Antes de iniciar a leitura do livro, desenvolva 

uma conversa com os alunos sobre o processo de 
criação de uma história. Discuta com a turma:

•  Como vocês inventam uma narrativa?
•  De onde vem a ideia para escrever uma história?
•  Será que com os escritores o processo é o mesmo?
•  Como vocês acham que surge a ideia para es-

crever um livro?
•  O que pode inspirar a escrita de uma história? 
Leia com a turma o texto que abre o livro, no qual 

Caio Tozzi expõe como surgiu a ideia para escrever 
Procura-se Zapata e suas fontes de inspiração. Ao fi-
nal, discuta o quanto a realidade descrita pelo autor 
se aproximou ou não das opiniões do grupo. Então, 
proponha um exercício de criação: em grupos, orien-
te-os a encontrar algo de que gostem e que poderia 
servir de base para uma história. Usando essa fonte 
de inspiração, peça a eles que criem a sinopse para 
uma aventura, definindo seu estilo e qual a narrativa 
que seria contada. Reserve um momento para que 
os grupos compartilhem suas sinopses e discutam de 
onde surgiram as ideias para cada equipe, analisando 
um pouco mais os diferentes processos criativos.

DEPOIS DE LER O LIVRO

1.  E se... – reflexão, exercício de criação e análise
E se DK tivesse decido ajudar ao amigo na noite 

de ano novo? E se Nara tivesse ouvido o pedido de 
Zapata ao invés de dizer ao garoto que desapareces-
se para sempre? E se Vollare tivesse contado ao pai 
de Zapata sobre o desaparecimento do filho?

Dando continuidade à atividade proposta antes 
da leitura do livro, os alunos podem aprofundar 
a reflexão sobre a produção de um texto literário, 
discutindo os caminhos narrativos da história lida. 

Ao estruturar o enredo, o escritor faz opções que 
determinam os rumos da história. Propondo ques-
tionamentos como esses do primeiro parágrafo, isso 
torna-se mais evidente aos alunos, levando-os a per-
ceber que pequenas alterações na estrutura narrati-
va poderiam modificar bastante o enredo. Discuta 
as possibilidades com a turma de maneira coletiva 
e, depois, peça aos alunos que, individualmente:

•  escolham um momento que considerem chave 
na trama; 

•  alterem algo nesse momento; 
•  mostrem o que mudaria na história e como 

imaginam que isso aconteceria. 
A atividade pode ser feita na forma de uma ficha 

ou com a reescrita do trecho selecionado. Então, os 
alunos podem apresentar suas alterações em uma 
roda de conversa e discutir as consequências delas 
no desenrolar da trama.

Para encerrar a reflexão, a turma pode reler em 
conjunto o apêndice do livro, no qual o autor fala 
um pouco mais sobre seu processo criativo.
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2.  Quantos tipos de amor existe? – reflexão, troca de 
experiências, criação

DK e Mina se gostam, mas ele não controla os 
ataques de ciúme e se revela imaturo em situações 
comuns, como quando a vê conversando com seu 
amigo Vollare.

Vollare gosta de Mina em segredo e demora bas-
tante para assumir seus sentimentos por ela.

Zapata, além de bonito, é um garoto legal, de 
quem todos gostam e que desperta muitas paixões. 
Mas quem ele quer mesmo, a Nara, não cede aos 
seus pedidos.

Retome esses relacionamentos com a turma e 
discuta cada um deles, perguntando se os alunos 
conhecem histórias semelhantes e permitindo que 
compartilhem suas experiências.

Discuta quantos tipos de amor existe, ampliando 
essa reflexão e dando voz aos alunos para que expo-
nham suas opiniões e vivências. Converse sobre o 
que sobra ou falta nesses relacionamentos analisa-
dos, mostrando que não existe uma receita ou um 
tipo ideal, mas que algumas coisas podem ser evi-
tadas para tornar as experiências melhores – como 
o ciúme excessivo.

Oriente-os a, em grupos, criarem uma poesia ou 
uma música que fale dessa diversidade das formas 
de amar. Reserve um momento para que os grupos 
compartilhem suas criações.

3.  Descrição – leitura, análise e produção textual
Releia com os alunos a descrição da Igreja Ma-

triz (p. 61) e analise com eles a imagem mental 
que cada um faz dessa construção. Discuta as in-
formações presentes no texto, a maneira como elas 
são passadas e a importância de um texto descriti-
vo, seja em uma narrativa literária ou informati-
va. Peça a eles que, em grupos, encontrem outras 
descrições presentes no livro Procura-se Zapata. 
Reserve um momento da aula para que os grupos 
compartilhem a leitura do trechos e os analisem 

coletivamente. Destaque as características desse gê-
nero textual e, então, peça aos alunos que descre-
vam algum local da cidade em que vivem, sem citar 
o nome desse local. A descrição pode ser produzida 
em grupos e, depois, compartilhada em uma roda 
de leitura. Conforme os grupos forem apresentan-
do seus textos, verifique com os demais alunos se 
é possível identificar o lugar descrito e quais carac-
terísticas determinam isso. Mostre que a descrição 
pode ser minuciosa, detalhada, ou atentar-se a as-
pectos marcantes, chaves para a caracterização do 
que é descrito.

4.  Guri, o mito e o fato – análise, pesquisa e produção 
de conteúdo on-line 

A história que contavam de Guri girava em tor-
no de um crime não solucionado e um fantasma 
que aparecia de tempos em tempos. Era uma lenda 
local, nascida de um mistério real. Ao final do li-
vro, ficamos sabendo do assassinato de Guri pela 
namorada, dona Hélia; conhecemos sua motiva-
ção, as pedras preciosas; e o fato que originou o 
mito se comprova como algo concreto.

Retome esses acontecimentos com a turma e dis-
cuta como nascem as histórias locais e as lendas 
urbanas.

Peça aos alunos que citem histórias de sua região 
e discutam a provável origem delas. Então, propo-
nha que, em grupos, pesquisem mais informações 
sobre essas lendas locais, investigando se houve 
um fato concreto que as originou. Posteriormente, 
reúna o material encontrado em aula, discutindo-
-o coletivamente. Oriente os alunos a produzirem 
um jornal digital, para ser divulgado na internet, 
recontando as lendas de sua região, classificando os 
mistérios como “resolvido” ou “caso não solucio-
nado” e contando aos leitores o que descobriram 
por trás dessas lendas, expondo sua origem a partir 
dos fatos pesquisados.
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