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Árvores e tempo de leitura
Maria José Nóbrega

“O que é, o que é, 
Uma árvore bem frondosa 
Doze galhos, simplesmente 
Cada galho, trinta frutas
Com vinte e quatro sementes?¹”

Enigmas e adivinhas convidam à decifração: “Trouxes-
te a chave?”. 

Encaremos o desafio: trata-se de uma árvore bem fron-
dosa, que tem doze galhos, que têm trinta frutas, que têm 
vinte e quatro sementes: cada verso introduz uma nova in-
formação que se encaixa na anterior. 

Quantos galhos tem a árvore frondosa? Quantas frutas 
tem cada galho? Quantas sementes tem cada fruta? A res-
posta a cada uma dessas questões não revela o enigma. 
Se for familiarizado com charadas, o leitor sabe que nem 
sempre uma árvore é uma árvore, um galho é um galho, uma 
fruta é uma fruta, uma semente é uma semente… Traiçoeira, 
a árvore frondosa agita seus galhos, entorpece-nos com o 
aroma das frutas, intriga-nos com as possibilidades ocultas 
nas sementes. 

O que é, o que é? 
Apegar-se apenas às palavras, às vezes, é deixar esca-

par o sentido que se insinua nas ramagens, mas que não 
está ali. 

Que árvore é essa? Símbolo da vida, ao mesmo tempo 
que se alonga num percurso vertical rumo ao céu, mergulha 
suas raízes na terra. Cíclica, despe-se das folhas, abre-se 
em flores, que escondem frutos, que protegem sementes, 
que ocultam coisas futuras. 

“Decifra-me ou te devoro.” 
Qual é a resposta? Vamos a ela: os anos, que se des-

dobram em meses, que se aceleram em dias, que escorrem 
em horas.

Alegórica árvore do tempo… 
A adivinha que lemos, como todo e qualquer texto, 

inscreve-se, necessariamente, em um gênero socialmente 
construído e tem, portanto, uma relação com a exteriorida-
de que determina as leituras possíveis. O espaço da inter-
pretação é regulado tanto pela organização do próprio texto 
quanto pela memória interdiscursiva, que é social, histórica 
e cultural. Em lugar de pensar que a cada texto corresponde 
uma única leitura, é preferível pensar que há tensão entre 
uma leitura unívoca e outra dialógica. 

Um texto sempre se relaciona com outros produzidos 

antes ou depois dele: não há como ler fora de uma perspec-

tiva interdiscursiva. 

Retornemos à sombra da frondosa árvore — a árvore do 

tempo — e contemplemos outras árvores: 

Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores 

formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no 

meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do 

mal. […] E Deus deu ao homem este mandamento: “Po-

des comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore 

do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque 

no dia em que dela comeres terás de morrer”.² 

Ah, essas árvores e esses frutos, o desejo de conhecer, 

tão caro ao ser humano…

Há o tempo das escrituras e o tempo da memória, e a 

leitura está no meio, no intervalo, no diálogo. Prática enrai-

zada na experiência humana com a linguagem, a leitura é 

uma arte a ser compartilhada. 

A compreensão de um texto resulta do resgate de mui-

tos outros discursos por meio da memória. É preciso que os 

acontecimentos ou os saberes saiam do limbo e interajam 

com as palavras. Mas a memória não funciona como o dis-

co rígido de um computador em que se salvam arquivos; é 

um espaço movediço, cheio de conflitos e deslocamentos. 

Empregar estratégias de leitura e descobrir quais são 

as mais adequadas para determinada situação constitui um 

processo que, inicialmente, se produz como atividade exter-

na. Depois, no plano das relações interpessoais e, progres-

sivamente, como resultado de uma série de experiências, 

transforma-se em um processo interno. 

Somente com uma rica convivência com objetos cultu-

rais — em ações socioculturalmente determinadas e aber-

tas à multiplicidade dos modos de ler, presentes nas diver-

sas situações comunicativas — é que a leitura se converte 

em uma experiência significativa para os alunos. Porque 

ser leitor é inscrever-se em uma comunidade de leitores 

que discute os textos lidos, troca impressões e apresenta 

sugestões para novas leituras. 

Trilhar novas veredas é o desafio; transformar a escola 

numa comunidade de leitores é o horizonte que vislumbramos. 

Depende de nós.

¹ Meu livro de folclore, Ricardo Azevedo, Editora Ática.
 ² A Bíblia de Jerusalém, Gênesis, capítulo 2, versículos 9 e 10, 16 e 17.
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A obra
Uma história para lá de misteriosa aguarda o leitor nas 

páginas de O grande desafio, de Pedro Bandeira. Trazendo 
uma aventura audaciosa vivida por Toni, aluno bastante 
especial do tradicional colégio Cidinha Moura, a obra des-
dobra-se em tons de suspense e romance, envolvendo o 
leitor capítulo a capítulo, explorando, além disso, assuntos 
muito relevantes à formação do jovem.

Toni percebe que algo muito errado pode estar aconte-
cendo dentro do colégio quando um de seus funcionários 
mais antigos é algemado e levado pela polícia. Trata-se de  
seu Eugênio, servidor estimado por todos, e que, além 
disso, é o pai de Carla, a garota por quem Toni é perdida-
mente apaixonado. Imediatamente, o garoto desconfia de 
que alguma armação pode estar ocorrendo para incrimi-
nar seu Eugênio e começa, a seu modo, uma investigação 
para tentar tirá-lo o mais rápido possível da cadeia. Um 
detalhe importantíssimo e que torna o personagem ainda 
mais cativante é o fato de o corajoso Toni ser portador de 
deficiência visual, apesar de em nenhum momento o autor 
dizer isso, fazendo com que o leitor descubra durante o 
decorrer da ação. 

Toni e Carla vão à polícia e, confiantes da inocência 
de seu Eugênio, iniciam uma jornada para desvendar os 
reais autores do crime. Mas eles não contavam com a 
complexidade do caso, cuja trama desvela mentiras, jogos 
de interesse e até mesmo um possível sequestro. Será que 

os dois jovens estarão preparados para lidar com esse pe-
rigoso vespeiro de “gente grande”? Quais serão os verda-
deiros motivos de tamanha armação?

Comentários sobre a obra
Com sua sensibilidade aguçada, Toni parece não pre-

cisar de olhos para ver e sentir que há muito mais a revelar 
que as versões contadas pela direção do colégio e pela po-
lícia, que atribuem a seu Eugênio um imenso desfalque nas 
contas do Cidinha.

Com personagens bem delineados e surpreendentes, 
com destaque para o carisma do jovem protagonista, a no-
vela – história intermediária entre o conto (uma narrativa 
curta) e o romance (uma narrativa longa) –  cativa pelo rit-
mo e pelas questões éticas que suscita, sem abandonar a 
leveza e o humor. Há muito que descobrir e aprender com 
esse grande desafio.

Quadro-síntese

Gênero: Novela.
Componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Edu-
cação Física, Filosofia, Sociologia. 
Temas contemporâneos: Direitos da criança e do adoles-
cente; respeito e valorização do idoso; educação em direi-
tos humanos; saúde; vida familiar e social; trabalho; ciência 
e tecnologia; diversidade cultural.
Público-alvo: 6o- e 7o- anos do Ensino Fundamental.

Nascido em Santos (SP) em 1942, Pedro Bandeira mudou-se para 

a cidade de São Paulo em 1961. Trabalhou em teatro profissional como 

ator, diretor e cenógrafo. Foi redator, editor e ator de comerciais de te-

levisão. A partir de 1983 tornou-se exclusivamente escritor. Sua obra, 

direcionada a crianças, jovens e jovens adultos, reúne contos, poemas 

e narrativas de diversos gêneros. Entre elas, estão: Malasaventuras — 

safadezas do Malasartes, O fantástico mistério de Feiurinha, O mistério 

da fábrica de livros, Pântano de sangue, Agora estou sozinha..., A Droga 

da obediência, Droga de americana! e A marca de uma lágrima. Recebeu 

vários prêmios, como Jabuti, APCA, Adolfo Aizen e Altamente Recomen-

dável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Um pouco sobre Pedro Bandeira,  
o autor de O grande desafio

©
 W

ILL SANDRINI
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Propostas de atividades

Este material fornece orientações para aulas que pre-
parem os estudantes antes da leitura da obra, durante o 
processo de leitura, assim como para a retomada e proble-
matização do conteúdo.

PRÉ-LEITURA

Ao ler, mobilizamos nossas experiências para compreen-
der o texto e apreciar os recursos estilísticos utilizados 
pelo autor. Folheando o livro, numa rápida leitura prelimi-
nar, podemos antecipar muito a respeito do desenvolvi-
mento da história. As atividades propostas favorecem a 
ativação dos conhecimentos prévios necessários à com-
preensão do texto: 
• Explicitação dos conhecimentos prévios necessários 

para que os alunos compreendam o texto. 
• Antecipação de conteúdos do texto a partir da observa-

ção de indicadores como título (orientar a leitura de títu-
los e subtítulos), ilustração (folhear o livro para identificar 
a localização, os personagens, o conflito). 

• Explicitação dos conteúdos que esperam encontrar na 
obra levando em conta os aspectos observados (estimu-
lar os alunos a compartilhar o que forem observando).

1. Escreva o título do livro na lousa e colha as primeiras 
impressões dos alunos a respeito. O grande desafio é um 
título bastante abrangente, portanto estimule os alunos 
a imaginar de que gênero se trata a obra ou em quais 
ambientes transcorrem os eventos narrados.

2. Analise com os alunos a capa do livro com a ilustração 
de Avelino Guedes. Convide-os a observar os elementos 
que a compõem. Como se articulam ao título?

3. Chame a atenção para a dedicatória do livro. Peça aos 
alunos que observem para quem o autor dedica a história 
e que relação a pessoa a quem o livro é dedicado tem 
com o autor. Pergunte: “Por que a maioria dos escritores, 
ao escrever uma história, a dedica a alguém?”.

4. Mostre aos alunos o sumário do livro e, com base nos 
nomes dos capítulos, estimule-os a criar hipóteses a res-
peito da trama.

5. Explique aos alunos que o texto que aparece na parte de 
trás do livro é chamado de “texto de quarta capa”. Faça a 
leitura desse texto com a turma procurando saber quais 
as expectativas criadas pela sinopse. Os alunos já leram 
algum outro livro de enigma que envolve o ambiente 

escolar? A partir das informações contidas no texto da 
quarta capa do livro, estimule os estudantes a criar hipó-
teses a respeito do desenrolar da narrativa.

6. A sinopse apresenta Toni como um menino especial, 
“especial demais”. Questione os estudantes como eles 
interpretam essa descrição do personagem. Em que cir-
cunstâncias utilizamos a palavra “especial” para desig-
nar alguém? 

7. Para aguçar a curiosidade do leitor e fornecer alguns 
índices da história, Pedro Bandeira faz uma pequena 
apresentação de cada personagem antes do início do pri-
meiro capítulo. Peça aos alunos que prestem atenção às 
particularidades de cada um. Além de oferecer indícios 
dos ambientes nos quais a trama se desenrola, ajuda a 
criar um clima de suspense que é estimulante para a frui-
ção da obra. 

8. Leia as seções Autor e obra e Para saber mais, localiza-
das no final do livro, para que os alunos se familiarizem 
com o autor e a obra e para mais informações que podem 
auxiliar o trabalho com o livro.

DURANTE A LEITURA

São apresentados alguns objetivos orientadores para a lei-
tura, focalizando aspectos que auxiliem a construção dos 
significados do texto pelo leitor: 
• Leitura global do texto.
• Caracterização da estrutura do texto.
• Identificação das articulações temporais e lógicas res-

ponsáveis pela coesão textual.

1. Diante da apresentação de cada um dos personagens, 
que vem acompanhada de uma ilustração, será possível 
antever, em suas expressões, algumas características 
prováveis de seu temperamento ou caráter? Qual é a pri-
meira impressão dos alunos sobre cada um deles? Será 
que sua percepção se confirmará no decorrer do livro? 

2. Comente com os alunos que o gênero a que o livro per-
tence não tem relação com as conhecidas novelas de te-
levisão. Explique que, em geral, a novela literária (como é 
o caso de O grande desafio) é considerada uma história 
intermediária entre o conto (uma narrativa curta) e o ro-
mance (uma narrativa longa).

3. Sugira aos alunos que prestem atenção à maneira como 
o autor descreve algumas cenas ou situações com base 

Orientações para a aula 
(Atividades pré-leitura, durante a leitura e pós-leitura)
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no ponto de vista de Toni, destacando como esse perso-
nagem especial vivencia cada experiência através de seus 
sentidos. Veja se os alunos notam a deficiência visual de 
Toni, já que em nenhum momento o autor a descreve. 

4. Recomende aos alunos que atentem para o título dos capí-
tulos e a relação que estabelecem com o episódio narrado.

5. Estimule-os a apreciar as ilustrações, procurando perce-
ber a relação que existe entre texto e imagem.

6. Por se tratar de uma novela de enigma, é interessante pe-
dir aos alunos que adotem uma postura investigativa si-
milar à de Toni, procurando sempre indícios do que pode 
haver por trás de cada cena, nas entrelinhas da história. 
Será que serão bons leitores-detetives?

PÓS-LEITURA

Propõe-se uma série de atividades para permitir uma melhor 
compreensão da obra, aprofundar o estudo e a reflexão a 
respeito de conteúdos das diversas áreas do conhecimento, 
bem como debater temas que permitam a inserção do aluno 
nas questões contemporâneas:
• Compreensão global do texto a partir da reprodução oral 

ou escrita do texto lido ou de respostas a questões for-
muladas pelo professor em situação de leitura compar-
tilhada.

• Apreciação dos recursos expressivos mobilizados na 
obra.

• Identificação dos pontos de vista sustentados pelo autor.
• Explicitação das opiniões pessoais diante de questões  

polêmicas.

1. Em uma roda de conversa, procure colher a impressão 
dos alunos sobre o livro. Sentiram-se desafiados pela 
trama? Conseguiram acompanhar seu desenvolvimento 
ou suspeitar do que havia por trás de toda a armação? 
Como foi a experiência da leitura?

2. Comente com os alunos que a narrativa fornece várias 
pistas que sinalizam que a história não se passa em nos-
sa época, dominada pela revolução digital que alterou a 
forma como as pessoas se relacionam consigo mesmas, 
entre si e com o conhecimento. Peça aos estudantes que 
identifiquem trechos em que isso fica evidente. 

3. Certifique-se de que os estudantes apreenderam o sig-
nificado da expressão habeas corpus. Para isso, per-
gunte de bate-pronto o que ela significa. Considere que 

não se trata de um conceito simples de entender, ainda 
mais por adolescentes que estão tomando contato pela 
primeira vez com esse termo. Depois de ouvir as res-
postas, peça que voltem a pelo menos dois trechos da 
narrativa em que os próprios personagens explicam o 
significado de habeas corpus.

4. O personagem Toni é, sem dúvida, quem mais enriquece 
a trama. Por meio dele, o leitor conecta-se com uma es-
fera mais sinestésica dos fatos narrados. A deficiência 
visual, em vez de ser um fator prejudicial, acaba contri-
buindo para ampliar a sensibilidade do garoto e sua ca-
pacidade de ler o mundo à sua volta, tornando-o peculiar 
e extremamente astuto. Converse com os alunos a res-
peito do personagem; pergunte: “Quais características 
da obra deram indícios da deficiência do personagem, 
mesmo que não apareça explicitamente no texto em ne-
nhum momento?”. Estimule-os a relatar suas impressões 
ou a compartilhar histórias que tenham ouvido ou viven-
ciado direta ou indiretamente. 

5. O livro mostra Toni lidando com bastante independência 
em diversas situações cotidianas. O garoto acessa sem 
dificuldade a biblioteca do colégio, que possui obras em 
braille, e parece ter noção de espaço e localização ainda 
mais desenvolvida que qualquer pessoa que enxergue 
normalmente. Aproveitando o contato com esse perso-
nagem, proponha aos alunos, se viável, um trabalho de 
campo ou uma visita a algum instituto ou biblioteca com 
acesso a deficientes visuais. A ideia é que possam ter 
contato direto, conversar ou entrevistar algum portador 
dessa deficiência procurando testemunhos de seu coti-
diano, suas habilidades e experiências. 

6. Assim como o cachorrinho Chip é uma espécie de cão-
-guia de Toni, muitos deficientes visuais se valem de 
um cão-guia para facilitar seu dia a dia. Pergunte aos 
estudantes se eles já viram um deficiente visual com 
um cão-guia na rua. Peça que contem o que observaram 
e se lembram qual era a raça do cão. Se julgar produti-
vo, solicite aos alunos que, em grupos, façam uma pes-
quisa sobre os deficientes visuais que fazem uso desse 
recurso para orientar seus passos.

7. Tendo a obra O grande desafio como inspiração, em es-
pecial a relação que se estabelece entre Toni e Carla, 
convide os alunos a escrever um breve comentário so-
bre o tema “amor e diversidade”, explorando diferentes 
exemplos com que tenham contato na mídia, no seu 
convívio ou mesmo nas redes sociais. O intuito é buscar 
possibilidades para uma sociedade mais compreensiva e 
abrangente no âmbito do afeto. 
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8. O grande desafio traz à tona diversos temas, e um deles 
é o conflito de interesses entre os diretores da escola 
Cidinha Moura. Enquanto um defende a preservação 
da instituição e seus ideais formadores, o outro parece 
vislumbrar somente o potencial econômico do colégio, 
procurando massificar seu sistema de ensino e torná-lo 
mais atrativo ao mercado. Com base nesses dois pon-
tos de vista, sugira um debate ou fórum em que a turma, 
dividida em dois ou mais grupos, possa construir argu-
mentos que legitimem cada lado da questão. O objetivo 
aqui não é ter um vencedor, mas exercitar a construção 
de diferentes discursos com base em um tema comum.

9. Atente para estas afirmações da escritora Ana Maria Ma-
chado, em um texto que fala das potencialidades da leitu-
ra de ficção: “As narrativas de ficção possibilitam que as 
crianças tenham contato com outras realidades além da 
sua e vivenciem coisas muito diferentes daquelas que seu 
cotidiano lhes oferece. Isso permite que projetem seus 
temores e seus desejos, adquiram experiências emocio-
nais que as ajudem a crescer. Permite também que saiam 
de si mesmas, indo além dos limites emocionais de cada 

um. Propicia oportunidades para que se identifiquem com 
os outros, sintam solidariedade e compaixão, admiração 
e carinho por pessoas que nem conhecem (e que muitas 
vezes são apenas imaginárias, puros personagens), mas 
nem por isso as emoções que trazem são menos inten-
sas. Ou que enfrentem medos, vergonhas e sentimentos 
difíceis, sem precisar passar por elas de verdade”. (Ana 
Maria Machado, “Uma ponte entre grandes e pequenos”, 
in: Uma rede de casas encantadas, páginas 14 e 15, Mo-
derna, 2012.)

10. Com base no trecho, crie estratégias para sondar se as 
potencialidades mencionadas por Ana Maria Machado, 
ou ao menos parte delas, foram alcançadas pelos alu-
nos após a leitura de O grande desafio.

11. Solicite aos alunos uma redação de mais ou menos 20 
linhas cujo mote seja o conselho que a mãe de Toni dá 
ao garoto: “Você pode fazer tudo o que quiser nesta 
vida”. Oriente-os a usar a criatividade e a liberdade na 
abordagem, podendo partir de algo pessoal ou de algo 
exterior a eles.
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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


