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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 e a 
compreensão dos conceitos discutidos.

ATIVIDADES DE HISTÓRIA

1. Peça aos estudantes que, em grupos, façam uma pesqui-
sa sobre a guerra na Síria. Instrua-os a levantar as princi-
pais informações sobre esse tema, como: 
a. em que ano a guerra começou; 
b. motivos do conflito; 
c. quem está lutando contra quem; 
d. em que região os conflitos ocorrem; 
e. qual é a situação atual da guerra; 
f. quantas pessoas já morreram, entre soldados e civis; 
g. quais são as consequências da guerra; 
h. qual é a posição dos principais países sobre a guer-

ra; etc. 
Lembre-os de fazer a pesquisa tendo à mão um mapa 
da região.

2. Acompanhe o desenvolvimento da leitura dos alunos fa-
zendo sondagens esporádicas sobre o que estão achan-
do (se a obra os agrada, se a leitura é fácil ou difícil). 
Faça comentários estratégicos levando-os a intuir como 
as autoras vão criando dinâmicas intertextuais que fa-
zem referência tanto ao universo literário clássico de As 
mil e uma noites quanto às divisões do islamismo moder-
no, entre xiitas, sunitas e alauitas, passando pelo período 
em que vigorava o extinto Império Turco-Otomano.

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA

1. Proponha aos alunos que, se possível, coletem na in-
ternet fotos da guerra da Síria e do drama dos refugia-
dos desse país pelo mundo. Após uma discussão em 
sala sobre o conteúdo das imagens trazidas, peça que 
organizem uma exposição, com fotos escolhidas pelos 
próprios alunos, e exponham em um lugar adequado na 
escola. Se julgar produtivo, sugira a eles que escolham 

um aluno (ou um pequeno grupo) para organizar a expo-
sição, enquanto outros alunos ficam incumbidos da pes-
quisa dos temas a serem explorados no trabalho. 

2. Pergunte aos alunos por que eles acham que muitos 
países fecham as fronteiras para os refugiados. Após o 
debate, discuta com eles os possíveis motivos que le-
vam a essa atitude e aproveite para introduzir no univer-
so vocabular dos alunos a palavra xenofobia. Leve-os a 
compreender que essa palavra traduz o medo de que os 
estrangeiros (no caso, os refugiados) roubem os empre-
gos das pessoas residentes no local e de que isso possa 
afetar a qualidade de vida delas.

3. Com base nas informações do livro, peça aos alunos 
que, em grupos, façam uma pesquisa sobre como o Bra-
sil trata os refugiados atualmente. Solicite que levantem 
o número de refugiados existentes hoje no país, de onde 
vieram e que benefícios recebem. Sugira que ilustrem a 
pesquisa com fotos e vídeos.

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS

Logo no primeiro capítulo, Samira pensa a respeito dos 
conflitos no Oriente Médio: “Não entendo bem, são tantos 
os conflitos que existem por lá, tantos países...”. Convide 
um(a) professor(a) de Geografia e/ou História para explicar 
os conflitos no Oriente Médio aos alunos, analisando seus 
aspectos históricos e geopolíticos.

ATIVIDADE DE ARTE

Lembre os estudantes de que a arte (literatura, tea-
tro, cinema, escultura, música, fotografia) sempre busca 
retratar os acontecimentos da época em que os artistas 
vivem. Enfatize o fato de que o drama dos refugiados é um 
tema que começa a ser retratado pelos artistas de nosso 
tempo. Instigue-os a buscar informações sobre a arte que 
vem sendo produzida sobre o tema na internet, nos jornais 
e nas revistas.

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros livros que tratem do tema “Diálogos 
com a História e a Filosofia”.

Abordagem interdisciplinar em sala de aula




