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Este material fornece orientações gerais para aulas de 
outros componentes ou áreas do conhecimento para a uti-
lização de temas e conteúdos presentes na obra, visando à 
abordagem interdisciplinar, que enriquece o trabalho com a 
obra e a compreensão dos conceitos discutidos.

Atividade de Arte
Nas páginas 76 e 77, Toni e Carla relacionam pinto-

res e gêneros musicais. Abra uma roda de conversa com 
os estudantes e peça a eles que, de cabeça, façam o 
mesmo, buscando relacionar quadros ou pintores que ad-
miram com músicas, cantores ou gêneros musiciais que 
conhecem. A conversa pode evoluir para uma atividade 
mais estruturada, em que se pode pedir a eles que tra-
gam, se possível, as imagens impressas dos quadros men-
cionados com a audição da música a eles relacionados.  
No final, pode-se perguntar aos demais alunos se concor-
dam com a relação estabelecida entre o quadro e a canção, 
o gênero ou o compositor.  

Atividade de Educação Física
Uma divertida dinâmica pode ser realizada para estimu-

lar os sentidos e a noção de espacialidade. Em um espaço 
amplo, como a quadra ou o pátio da escola, divida os alunos 
em duplas, sendo que um deles ficará de olhos vendados. 
O parceiro que estiver de olhos abertos posiciona-se bem 
próximo ao outro. Aquele que não enxerga segura com uma 
das mãos o braço do seu colega-guia. Assim que estiverem 
juntos, o guia inicia pequenos movimentos, caminhadas, 
mudanças de direção e de altura, levando o colega de olhos 
vendados a se movimentar com ele, sempre conectado a 
seu centro. O importante é que nunca percam o contato e 
possam vivenciar seus papéis de “guia” e “guiado” com a 
máxima concentração, deixando aos poucos o medo de lado 
e o apego à visão para encontrar uma nova sensação de es-
pacialidade. Depois de alguns minutos de vivência, os dois 
trocam de papel. Para tornar a atividade ainda mais praze-
rosa, coloque uma música com bastante variação rítmica e 
deixe que sejam influenciados por ela em seus movimentos.

Atividades Complementares
FILOSOFIA

1. Lembre os alunos uma frase dita pelo professor Frede-
rico em uma conversa com seu genro Gustavo sobre 
educação e modernidade: “Bah! Máquinas modernas!  
O Conhecimento não é moderno, Gustavo. É eterno!” (pá-
gina 19). Em seguida, apresente uma frase do filósofo 
grego Aristóteles, na qual ele afirma: “Todos os seres hu-
manos têm, por natureza, o desejo de conhecer”. Enfatize 
que Aristóteles viveu na Antiguidade, mais precisamente 

nos primórdios da civilização ocidental. Isso posto, so-
licite aos alunos que relacionem criticamente, ou seja, 
problematizando, a frase do professor com a do filósofo 
e identifiquem as nuances da sua fala em relação a uma 
tendência bastante atual de se acreditar que colocando-se 
computadores nas escolas o problema do aprendizado es-
tará resolvido como por um passe de mágica. Questione-
-os: “O aprendizado é algo que deve partir de um impulso 
interior ao ser humano ou de um estímulo exterior a ele?”. 

2. Solicite aos estudantes que releiam este trecho da página 
31, que revela os pensamentos de Toni: “Já tinha apren-
dido o que queria dizer ‘amor platônico’, mas não era 
esse tipo de amor que ele gostaria de trocar com Carla.  
Ah, não, ele queria mais, muito mais!”. Com base nele, 
peça aos alunos que, em trios, façam uma breve pesquisa 
para saber o que significa “amor platônico”. Após a pes-
quisa, peça que respondam por que Toni não queria esse 
tipo de amor com Carla. Solicite ainda que respondam 
se já sentiram amor platônico por alguém, descrevendo 
essa sensação em seguida. Questione-os: “É algo bom ou 
ruim?”. Peça que expliquem suas respostas.

3. Toni é deficiente visual, mas possui os outros quatro sen-
tidos (olfato, paladar, audição e tato) bastante aguçados. 
Ao mesmo tempo, possui uma agilidade mental extraor-
dinária: capta as coisas no ar, tem um raciocínio lógico 
apuradíssimo, intui as coisas antes de elas estarem claras 
para as outras pessoas. Comente com os estudantes que 
Toni combina bem as duas dimensões de captação de co-
nhecimento do mundo exterior: por meio da mente e por 
meio dos sentidos. Explique que, até o século XVIII, essas 
duas dimensões eram vistas pela Filosofia como opostas 
e estanques em si mesmas. Conclua dizendo que foi um 
filósofo alemão chamado Immanuel Kant quem criou uma 
teoria que sintetizou as duas dimensões, comprovando 
que as informações do mundo exterior nos chegam por 
meio dos sentidos e são trabalhadas pela mente, culmi-
nando no conhecimento.

SOCIOLOGIA

Solicite aos alunos que consultem em um dicionário o 
significado da palavra estereótipo. Confronte as acepções 
trazidas por eles e, depois de se certificar de que já entende-
ram o sentido dessa palavra, peça que busquem na história 
trechos que evidenciam como o estereótipo do típico policial 
(delegado, investigador, soldado) é construído pelo autor. 
Com base nos trechos lembrados, solicite que respondam: 
“A imagem geral do policial é positiva ou negativa?”. Proble-
matize: “Essa imagem corresponde à realidade dos policiais 
que eles conhecem?”. Peça que justifiquem suas respostas.

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros livros que tratem do tema “Encontros 
com a diferença”.

Abordagem interdisciplinar em sala de aula




