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Projeto de trabalho interdisciplinar
Guia do professor
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Este guia visa promover o trabalho em grupo e interdisciplinar, explorando 
algumas questões tematizadas na obra Cidade maravilhosa, em especial, o 
desequilíbrio ecológico e suas consequências para a vida humana. Busca 
também orientar os alunos a realizar uma pesquisa e, posteriormente, 
elaborar um painel e organizar um debate sobre o meio ambiente. A ideia 
é chamar a atenção dos alunos para a importância do tema tratado, uma 
vez que a literatura de fi cção científi ca, na qual se insere o livro Cidade 
maravilhosa, ao projetar o futuro, discute o passado e o presente, aponta 
alternativas e propõe a refl exão crítica sobre problemas atuais. 
As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. As primeiras se 
destinam a motivar o aluno para a leitura integral da obra e sensibilizá-lo 
para a temática deste projeto de trabalho. O conjunto de atividades seguinte 
procura promover a integração entre texto e contexto, utilizando o primeiro 
como ponto de partida para ampliar a discussão do tema gerador deste 
projeto, a partir da leitura e interpretação de textos e fi lmes. A terceira parte 
consiste no aprofundamento das pesquisas, na produção de textos adequa-
dos ao painel a ser montado e na organização de um debate que envolva 
professores e alunos na discussão do problema do desequilíbrio ecológico 
e das ações que podem ser desenvolvidas no sentido de combatê-lo.
Professores de todas as disciplinas podem contribuir para a realização 
das atividades deste Guia, uma vez que elas não se referem apenas a um 
conteúdo específi co, mas a procedimentos de leitura e pesquisa, bem como 
ao desenvolvimento de valores e atitudes.
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Motivação para a leitura
Objetivos

• Motivar os alunos a ler a obra integralmente.

• Sensibilizar os alunos para a importância da preservação do meio 
ambiente.

• Estabelecer relações entre as situações e temáticas encontradas 
na fi cção científi ca (tanto no livro Cidade maravilhosa quanto 
nos fi lmes assistidos) e a realidade contemporânea.

1. Apresentar para a classe o livro Cidade maravilhosa, de Ivan Jaf. 
Conversar com os alunos pedindo que, a partir da observação de 
sua capa e título, formulem hipóteses a respeito do tema da histó-
ria que irão ler.

2. Pedir para que folheiem o livro, olhem as ilustrações e leiam as 
informações da quarta capa. Perguntar aos alunos se as hipóte-
ses feitas anteriormente coincidem com as informações ofereci-
das no livro. 

Do texto ao contexto

Objetivos

• Ampliar o repertório dos alunos com relação aos assuntos/temas 
presentes na obra.

• Desenvolver o espírito investigativo e crítico dos alunos.

• Levar os alunos a realizar pesquisas sobre os temas trabalhados.

• Levar os alunos a interagir uns com os outros na discussão de 
questões comuns a todos.

• Estimular o trabalho interdisciplinar. 

3. Reler, com os alunos, o seguinte trecho de Cidade maravilhosa e 
conversar sobre o ambiente e as condições em que vivem as perso-
nagens. 

“Atravessou os corredores sombrios do sexagésimo andar até 
a aresta norte da pirâmide. Paredes pichadas, descascadas, esbu-
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racadas... Exaustores trazendo cheiros engordurados das cozinhas 
e fedor dos banheiros... Velhos parados nas portas, com pijamas 
esfarrapados... Crianças correndo, gritando, jogando bolas de po-
límeros magnéticos, atirando pedras de vidro aluminizado lunar... 
Grupos de homens sombrios, trafi cando pílulas, apostando em cor-
rida de ratos... certamente mexeriam com ela, ou tentariam roubar 
sua mala, se seus dois irmãos não estivessem a seu lado.

Os três deslizaram pelo elevador externo, o único que estava 
em funcionamento, em mais um dia de pane no reator nuclear 
central da pirâmide. (p.22-23)

(...)

Mantendo uma altura constante de dez metros, e acompa-
nhando a velocidade do fl uxo do trânsito, Rosa voou entre o se-
tor de Pirâmides; passou pelos Cubos, cujos picos subiam a dois 
quilômetros de altura; pelas Gavetas, que cobriam as superfícies 
dos morros; até avistar o brilho radioativo do oceano de óleo.

Cento e cinquenta milhões de pessoas se espremiam ali em-
baixo... As ruas enfumaçadas, abarrotadas de gente... Carnes de 
animais sendo assadas embaixo de marquises, cozidas dentro de 
latas velhas... Vidros quebrados, muros derrubados, matagais, 
rios de esgoto... O emaranhado de canos e fi os roubando água e 
energia das centrais de abastecimento... O barulho infernal dos 
comerciantes, das sirenes das patrulhas aéreas, dos hinos reli-
giosos, das buzinas... Milhões de guarda-chuvas de chumbo se 
enfrentando nas calçadas... O fedor do óleo, do lixo, dos corpos 
em decomposição, de fritura... A ameaçadora visão da praia de 
areias movediças pretas, com a espuma radioativa ameaçando 
as ruínas dos edifícios à beira-mar, onde mendigos com corpos 
mutantes insistiam em morar, isolados pelos muros de chumbo 
e barreiras antirradioativas, morrendo nas garras de monstros 
gosmentos que habitavam os oceanos pegajosos do planeta. 

As lágrimas não pararam de escorrer de seu rosto. 

Estava saindo do inferno.” (p.24-25)

4. Em Cidade maravilhosa, a Terra é mostrada como um planeta 
degradado, com condições de vida extremamente difíceis, onde 
impera a lei da sobrevivência do mais forte. Em muitos aspectos, 
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este ambiente nos remete ao cenário do fi lme Blade Runner, o 
caçador de androides (Dir.: Ridley Scott, 1986). Proponha que a 
classe assista ao fi lme e discuta as possíveis relações entre este, o 
livro lido e os problemas ambientais de nosso tempo. Professores de 
várias disciplinas, tais como Ciências, História e Geografi a podem 
contribuir nesta refl exão.

5. Propor aos alunos a leitura coletiva dos seguintes trechos do texto pu-
blicado na revista eletrônica ComCiência – Meio Ambiente (disponível 
em: www.comciencia.br/reportagens/clima/clima12.htm) e convidar 
os professores de Ciências e de Geografi a para conversarem sobre 
ele. É interessante acessar também a matéria integral, bem como 
outras matérias deste número, que poderão fornecer informações 
importantes para a construção do painel sobre o meio ambiente.

Mudança climática e energias renováveis

André Santos Pereira

A Revolução Industrial marca, de forma muito clara, o início de um 
processo de transformações progressivas que vêm ocorrendo em diver-
sas áreas da humanidade, sobretudo na economia, na sociedade, na 
tecnologia e no meio ambiente. As causas e consequências da mudan-
ça global do clima estão fortemente ligadas a estes quatro aspectos, e 
sua análise nos permite compreender melhor esta afi rmação.

O advento do tear a vapor, que marca o começo da Revolução Indus-
trial, representa também o início de um aumento acelerado do con-
sumo de combustíveis fósseis. O carvão mineral tornava-se então o 
principal combustível das novas máquinas a vapor, cuja utilização 
cresceria de forma vertiginosa ao longo do século XIX. Posteriormen-
te, a utilização de derivados do petróleo como fonte energética pa-
ra iluminação através da sua combustão em lampiões, seguindo-se a 
isto uma ampliação fenomenal do uso de derivados de petróleo e do 
gás natural em motores de combustão, cujas fi nalidades foram se di-
versifi cando à medida que o processo de industrialização seguia seu 
curso, explicam a explosão no consumo de combustíveis fósseis de-
sencadeada pela Revolução Industrial. 

Os combustíveis fósseis são formados pela decomposição de maté-
ria orgânica através de um processo que leva milhares e milhares 
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de anos e, por este motivo, não são renováveis ao longo da escala 
de tempo humana, ainda que ao longo de uma escala de tempo ge-
ológica esses combustíveis continuem a ser formados pela nature-
za. O carvão mineral, os derivados do petróleo (tais como a gasoli-
na, óleo diesel, óleo combustível, o GLP - ou gás de cozinha -, en-
tre outros) e ainda, o gás natural, são os combustíveis fósseis mais 
utilizados e mais conhecidos.

O aumento do controle e do uso, por parte do Homem, da energia 
contida nesses combustíveis fósseis, abundantes e baratos, foi deter-
minante para as transformações econômicas, sociais, tecnológicas - 
e infelizmente ambientais - que vêm ocorrendo desde então.

Dentre as consequências ambientais do processo de industrialização 
e do inerente e progressivo consumo de combustíveis fósseis - leia-se 
energia -, destaca-se o aumento da contaminação do ar por gases e 
material particulado, provenientes justamente da queima destes com-
bustíveis, gerando uma série de impactos locais sobre a saúde huma-
na. Outros gases causam impactos em regiões diferentes dos pontos 
a partir dos quais são emitidos, como é o caso da chuva ácida.

A mudança global do clima é um outro problema ambiental, porém 
muito mais complexo e que traz consequências possivelmente ca-
tastrófi cas. Este problema vem sendo causado pela intensifi cação 
do efeito estufa que, por sua vez, está relacionada ao aumento da 
concentração, na atmosfera da Terra, de gases que possuem carac-
terísticas específi cas. Estes gases permitem a entrada da luz solar, 
mas impedem que parte do calor no qual a luz se transforma volte 
para o espaço. Este processo de aprisionamento do calor é análogo 
ao que ocorre em uma estufa - daí o nome atribuído a esse fenôme-
no e também aos gases que possuem essa propriedade de aprisiona-
mento parcial de calor, chamados de gases de efeito estufa (GEE), 
dentre os quais destaca-se o dióxido de carbono (CO2). 

(...)

Cabe lembrar que o efeito estufa existe na Terra independentemente 
da ação do homem. É importante que este fenômeno não seja vis-
to como um problema: sem o efeito estufa, o Sol não conseguiria 
aquecer a Terra o sufi ciente para que ela fosse habitável. A tempe-
ratura média do planeta estaria em torno de 17 ºC negativos, cerca 
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de 32 ºC inferior à temperatura média atual. Portanto o problema 
não é o efeito estufa, mas sim sua intensifi cação. 

(...)

Sendo assim, por meio desse processo, o Homem vem interferindo no 
funcionamento do sistema climático. (...) Dentre as consequências desta 
interferência do Homem sobre o clima da Terra, destacam-se o aumen-
to da temperatura média do planeta, a elevação do nível dos oceanos, 
o derretimento das geleiras e das calotas polares, perda de biodiversi-
dade, aumento da incidência de doenças transmissíveis por mosqui-
tos e outros vetores (malária, febre amarela, dengue e esquistossomose 
por exemplo), mudanças no regime de chuvas, intensifi cação de fenô-
menos extremos (tais como secas, inundações, furacões e tempestades 
tropicais), desertifi cação, perda de áreas agriculturáveis, acirramento 
dos problemas relacionados ao abastecimento de água doce, aumento 
de fl uxos migratórios, entre outras.

(...)

A mudança climática exemplifi ca muito bem a intrincada relação 
entre economia, energia, tecnologia, sociedade e seus impactos so-
bre o meio ambiente. Por vários motivos, a mudança climática é um 
dos problemas ambientais mais graves do século: ela intensifi ca e é 
intensifi cada por outros problemas ambientais locais e regionais, o 
combate às suas causas é extremamente complexo, envolvendo in-
trincadas questões políticas e econômicas, além de possuir um ca-
ráter inercial - ou seja, as causas permanecem atuando por déca-
das mesmo depois de eliminadas. (...)

 O autor desenvolve doutorado no Programa de Planejamento Ener-
gético da COPPE/UFRJDoutorando do Programa de Planejamento 
Energético da COPPE/UFRJ.

(Fonte: www.comciencia.br/reportagens/clima/clima12.htm)

6. Propor aos alunos que, em subgrupos, discutam e escrevam um tex-
to no qual comentem em que sentido uma obra de fi cção científi ca, 
no caso, tanto o fi lme Blade Runner, o caçador de androides, como 
o livro Cidade maravilhosa, pode ser considerada um alerta para 
problemas reais, possibilitando a refl exão e a construção de alter-
nativas.
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Pesquisa, montagem do painel e 
organização do debate

7. A classe vai elaborar um painel sobre o meio ambiente (que fi cará dentro 
da própria sala de aula ou, caso haja possibilidade, em uma área comum 
da escola para que alunos de outras séries possam vê-lo). Na realização 
deste trabalho, as informações e os textos resultantes das atividades an-
teriores poderão ser incorporados. Também será feita uma pesquisa e um 
plano de elaboração do painel. 

 Organização:

 Em função da amplitude e importância do tema Meio Ambiente, este 
poderá ser dividido em subtemas, os quais fi carão sob a responsabilida-
de de um grupo de alunos orientado por um professor. Dependendo do 
subtema, várias fontes podem ser consultadas como livros, revistas, si-
tes da Internet, videotecas etc. O material coletado deverá ser lido e in-
terpretado e as informações obtidas servirão como base para a produção 
de textos. É importante que sejam incluídas imagens (fotos, desenhos, 
recortes etc) para acompanhar os textos verbais, devido ao impacto que 
podem provocar, mobilizando e instigando a leitura dos textos. 

 A seguir, sugerimos alguns itens para orientar a pesquisa e a organi-
zação do painel. Outros itens podem ser acrescentados ou os apresen-
tados podem ser transformados de acordo com os objetivos dos pro-
fessores e alunos envolvidos no projeto.

• O homem e a natureza

• Ecossistemas

• Riscos para o meio ambiente

• Ameaças sobre o clima

• Como proteger o meio ambiente: (investimento em energias reno-
váveis, como a solar; redução da energia elétrica; redução de uso 
de combustíveis fósseis; consumir menos; acabar com a cultura do 
desperdício; aumento da oferta de transporte coletivo; controle do 
aumento populacional; preservação de fl orestas e da biodiversida-
de etc)

• Desenvolvimento sustentável

• O que podemos fazer em nosso dia a dia para contribuir?
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Montagem do painel
	 Além	da	parte	destinada	aos	textos	e	imagens,	o	painel	deverá	apre-

sentar	um	espaço	com	um	convite	à	participação	de	alunos	de	ou-
tras	classes	e	séries	neste	trabalho,	contendo	um	grande	globo	ter-
restre	desenhado	apenas	com	um	contorno	e	com	espaço	interno	
em branco:	aqueles	que	desejarem,	poderão	incluir	desenhos	com	
aquilo	que	considerem	essencial	à	preservação	da	vida	no	planeta	
dentro	deste	globo.	

	 É	importante	que	os	textos	sejam	revisados	e	que	sua	disposição	no	
painel,	juntamente	com	as	imagens,	seja	planejada	de	forma	a	pode-
rem	ser	lidos	e	apreciados.	Para	tanto,	o	professor	de	Artes	e	a	área	de	
informática	(caso	os	textos	sejam	digitados	e	impressos	para	serem	afi-
xados	no	mural)	poderão	contribuir	no	trabalho.	O	grupo	responsável	
pelo	projeto	deve	escolher	um	nome	para	o	mural.

Organização do debate
	 A	classe	e	os	professores	responsáveis	pelo	projeto	vão	organizar	

um	debate	envolvendo	alunos	de	outras	classes	e	séries	na	discus-
são	do	tema	do	meio	ambiente,	a	partir	da	exibição	do	filme	Uma 
verdade inconveniente (Dir.:	Davis	Guggenheim,	2006),	protagoni-
zado	por	Al	Gore,	candidato	derrotado	à	presidência	dos	Estados	
Unidos	no	ano	2000	e	prêmio	Nobel	da	Paz	em	2007.

	 Fica	a	critério	dos	professores	e	alunos	envolvidos	no	projeto	deci-
dir	se	o	filme	será	exibido	integralmente	ou	apenas	em	parte.

•	 Deverão	ser	afixados	avisos	nas	salas	de	aula	e	nas	áreas	co-
muns	da	escola	com	o	título	do	filme,	o	horário	de	sua	exibição	
e	o	debate	que	se	seguirá.	

•	 É	importante	que	alguns	alunos	e	professores	envolvidos	no	pro-
jeto	sejam	escolhidos	para	conduzir	o	debate,	responder	pergun-
tas	e/ou	propor	outras	e	encaminhar	a	discussão.
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