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Abordagem interdisciplinar em sala de aula

Este material fornece orientações gerais para aulas 
de outros componentes ou áreas do conhecimento para 
a utilização de temas e conteúdos presentes na obra, vi-
sando à abordagem interdisciplinar, que enriquece o tra-
balho e a compreensão dos conceitos discutidos.  

Atividades de História
1. Proponha aos alunos que realizem uma pesquisa de da-

dos e imagens a respeito de Araraquara, cidade locali-
zada no interior do estado de São Paulo, onde se passa 
essa história.

2. Ao longo da narrativa, há informações sobre cidades que 
eram vilas na época dos acontecimentos e que hoje são 
cidades com outros nomes, e sobre estabelecimentos 
comerciais que hoje não existem mais. Questione os es-
tudantes sobre por que isso acontece, ou seja, as razões 
pelas quais uma vila vira cidade e os estabelecimentos 
desaparecem.

3. A obra faz algumas menções ao lampião de petróleo, 
que propiciava a profissão de acendedor, o indivíduo que 
todo dia tinha por ofício acender os lampiões nos pos-
tes. Indague aos alunos por que hoje não existem mais 
nem os lampiões nem a profissão de acendedor. Por ex-
tensão, peça que perguntem aos familiares mais velhos, 
ou pesquisem em outros meios, que outras profissões 
deixaram de existir nos últimos anos e por quê. 

Atividade de Geografia
Os estudantes certamente não devem ter uma noção pre-
cisa de onde se localizam as cidades mencionadas na nar-
rativa. Sugira que consultem um mapa do estado de São 
Paulo para identificar os lugares visitados pelo avô e seu 
carrossel e perceber as relações de proximidade e distân-
cia entre esses espaços. 

Lembre-se de que muitas cidades mudaram de nome, 
então cabe ao aluno identificar, também, essas mudanças. 

Atividades de Arte
1. No capítulo 5, Tia Margarida comenta como José Maria, 

completamente absorvido pela tarefa de esculpir os ca-
valinhos, informa que eles só estariam prontos no dia em 

que relinchassem. Convide o professor de Arte para apre-
sentar aos alunos, se possível, as esculturas de Miche-
langelo, que costumava dizer que o trabalho do escultor 
não é criar algo que não existe, mas sim libertar a figura 
que está aprisionada na pedra. Em seguida, também se 
for viável, leia com a turma uma versão do mito de Pig-
maleão e Galatéa, em que um escultor se enamora de 
sua própria estátua, que, graças à piedade dos deuses, 
acaba por ganhar vida.

2. Ao criar o carrossel, José Maria realizou o trabalho de 
um escultor. Peça aos alunos que, em duplas, façam 
uma pequena pesquisa para saber um pouco mais so-
bre essa profissão, que também é uma arte. Instrua-os a 
pesquisar as origens desse ofício, seus grandes nomes 
ao longo da história no Brasil e no mundo, os materiais 
que podem ser usados. Sugira que incluam na pesquisa a 
imagem de algumas esculturas famosas, lembrando que 
toda imagem de arte deve ter uma legenda com o nome 
da obra, do autor, o ano e o local em que foi produzida e 
onde está atualmente.

3. O ingresso para andar no carrossel durava o tempo de 
uma valsa ou de uma polca. Solicite aos estudantes que, 
em duplas, façam uma pesquisa sobre esses dois gêne-
ros musicais. Peça que contextualizem a origem desses 
ritmos e em que locais são tocados. Se possível, depois 
de apresentadas as pesquisas, promova a audição dos 
dois gêneros musicais em sala de aula.

4. Comente com os estudantes que José Maria combinava 
a atividade de marceneiro com a de escultor. Esclareça 
que, como marceneiro, ele criava produtos ou artefatos 
(móveis) que tinham uma utilidade, uma função; como 
escultor, criava obras (os cavalos, o carrossel), que, além 
de uma função, podiam ser admirados como arte, afinal, 
eram esculturas de madeira. Indague dos alunos se eles 
acham que há um limite preciso entre a técnica (como 
a marcenaria) e a arte (como a escultura). Informe que, 
até o início do século XX, a arte era feita somente para 
ser admirada, contemplada, e que foi somente após esse 
período que os artistas passaram a se preocupar com 
a utilidade da arte, o que deu origem a um outro tipo de 
arte, chamado design.   

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros livros que tratem o tema “Conflitos da 
adolescência”.




