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IDEIAS PARA A SALA DE AULA

2

AQUI VOCÊ VAI ENCONTRAR SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOL-
VIDAS EM SALA DE AULA ANTES, DURANTE E DEPOIS DA LEITURA. ELAS PROPÕEM 
REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA, SOBRE A ESTRUTURA NARRATIVA E SOBRE TEMAS 
INTERDISCIPLINARES PARA ALÉM DA FICÇÃO. 

1. MIGRAÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL

No capítulo 2, ficamos sabendo um pouco da história da família de Jurandir: sua mãe 
era paraibana e seu pai, pernambucano. O casal havia migrado para São Paulo em 
busca de trabalho. Mais adiante, no capítulo 5, descobrimos que Emerenciana, mãe 
de Cleiton, é cearense, e que ambos viviam em Recife. Em uma proposta de trabalho 
interdisciplinar com o professor de Geografia, solicite aos alunos uma pesquisa sobre 
a migração nordestina para a região da Grande São Paulo desde os anos 1970. A pes-
quisa não deve focar apenas as variações quantitativas, mas, sobretudo, a formação 
de ciclos migratórios provenientes de regiões específicas, de forma a criar verdadei-
ras comunidades de migrantes na cidade. É importante que o professor relacione as 
migrações com a diversidade cultural da cidade. 

2. DEBATE: RACISMO NO BRASIL

No capítulo 1, ao ser apresentado ao leitor, Cleiton já é definido pela cor de sua pele 
– ele é “o negrinho” para Jurandir, que faz piadas racistas sobre o colega. Em outros 
momentos da narrativa, como quando Jurandir avista Cleiton e Sortudo juntos, refor-
çam-se as diferenças, e Jurandir questiona, em seus pensamentos, que eles estejam 
lado a lado “como se a diferença de cor não importasse”. O professor pode retomar 
essas passagens em sala de aula, até mesmo relendo os trechos, para instaurar um 
debate sobre o racismo no Brasil. É importante que o professor oriente a discussão 
para que os alunos percebam os pensamentos e atitudes de Jurandir não como fatos 
isolados, e sim como parte de uma cultura de depreciação de afrodescendentes que 
remonta à época da escravidão. É importante deixar claro que a negação do racismo é 
algo comum e apenas atrapalha sua erradicação. O professor deve moderar discursos 
de ódio étnico-racial, caso apareçam, discutindo com os alunos como eles são a base 
de ações violentas.

3. MALDADE OU REFLEXO DO MEDO?

Um dos aspectos mais interessantes da obra é analisar o perfil psicológico de Juran-
dir, o protagonista. Para isso, o professor deve reler, em sala de aula, os trechos 
nos quais Juca se incomoda com a presença de Cleiton e o vê como um inimigo e 
tenta prejudicá-lo. Depois da leitura, o professor pode solicitar a opinião dos alunos 
sobre o comportamento de Juca, incitando-os a se expressar sobre os sentimentos 
e as ações do menino. Posteriormente, o professor deve reforçar o quanto o livro 
apresenta uma visão complexa, e não maniqueísta do ser humano. Juca não é carac-
terizado como um menino mau: acostumado a ser o centro das atenções e a exercer 
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liderança sobre os colegas, Juca sente-se ameaçado pela presença do outro e por 
sua indiferença. É a insegurança que o leva a invejar Cleiton em muitos aspectos. 
Para enriquecer o debate, o professor pode, inclusive, perguntar aos alunos se eles 
já se sentiram daquela maneira ou se já foram vítimas de sentimentos análogos. A 
reflexão será importante para que os alunos percebam a complexidade do compor-
tamento humano e da construção da ética.

4. ANÁLISE DO TEXTO: SUSPENSE NARRATIVO

Além da complexidade na caracterização dos personagens, há outro aspecto que vale 
a pena analisar em sala de aula: a estrutura narrativa do livro. O narrador onisciente 
em terceira pessoa tem pleno conhecimento dos pensamentos e sentimentos íntimos 
dos personagens, bem como de tudo o que ocorre no enredo. Ele revela e omite infor-
mações de forma a manter o interesse do leitor, criando o suspense. Seria interessan-
te retomar passagens, a partir do capítulo 6, em que o narrador joga com essa onis-
ciência no intuito de fomentar no leitor algumas expectativas: por exemplo, quando 
Juca vê o avião onde Cleiton está decolando, o menino pensa em sua queda — o que 
instaura a dúvida no leitor se isso seria ou não uma premonição. O mau tempo na 
manhã da chegada de Cleiton, o sonho de Juca e a demora de Wando quando vai bus-
car os vizinhos no aeroporto são elementos que trazem à tona novamente o suspense 
acerca da tragédia. A partir dessa análise, o professor deve solicitar aos alunos que 
identifiquem outras passagens nas quais se constrói um suspense narrativo (como 
no capítulo 10, quando a narrativa é interrompida no momento em que Juca entra no 
apartamento de Cleiton, de forma que o leitor não sabe se ele matou ou não o lagarto 
Fred – o que só se revelará no final do livro). 

5. NAVEGANDO NA INTERNET

No capítulo 2, aparece uma referência à chegada da internet no Zebedão, como é 
carinhosamente chamada a escola estadual onde estudam Jurandir e seus amigos. 
Com base nesse elemento e na novidade que representam as aulas de informática na 
escola, é possível questionar a época em que se passa a história, já que atualmente 
o acesso à internet é algo mais corriqueiro (observe que a autora não faz referência 
a celulares, por exemplo — outro meio de acesso à internet que se tornou popular 
entre os adolescentes). A partir dessa provocação, o professor pode levar os alunos ao 
laboratório de informática para que pesquisem a origem e a popularização da inter-
net, os mecanismos de busca e a origem e o impacto das redes sociais. O professor 
pode aproveitar para discutir a questão da confiabilidade das informações transmi-
tidas via web, reforçando aos alunos que, pela instabilidade e construção coletiva de 
alguns sites, eles não devem ser considerados fontes incontestáveis. Outra questão 
relevante a ser abordada também pode ser o problema do compartilhamento acrítico 
de informações, sem que se pesquise, antes, sua veracidade ou pertinência.
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ATIVIDADE ESPECIAL

4

A HISTÓRIA DA AVIAÇÃO – PESQUISA E EXPOSIÇÃO

Logo no início da narrativa, ficamos sabendo da paixão de Juca por aviões. Para 
engajar os alunos a se inteirarem mais sobre o assunto, promova uma atividade 
interdisciplinar, na qual eles pesquisarão a história da aviação no mundo e, espe-
cialmente, no Brasil. 

PRIMEIRO PASSO O professor de Língua Portuguesa, retomando trechos do livro que 
citam a aviação, deve incitar os alunos a pesquisar o tema. A partir desse estímulo ini-
cial, os demais professores envolvidos  — Ciências, História, Artes — devem explicar 
aos alunos o projeto e suas etapas.

SEGUNDO PASSO  O professor de Ciências solicitará aos alunos uma pesquisa sobre 
detalhes técnicos da aviação: como é possível que uma máquina tão pesada levante voo 
e se mantenha no ar; qual a velocidade média atingida pelos aviões; que tipos de expe-
rimentos foram feitos para se chegar às tecnologias atuais, etc. Os alunos devem parti-
lhar os resultados da pesquisa durante a aula, e o professor deve ajudá-los a entender 
conceitos complexos e articular os conteúdos.

TERCEIRO PASSO O professor de História solicitará uma pesquisa sobre a história da 
aviação: desde quando e como os seres humanos tentam inventar máquinas para voar; 
quem foram os principais inventores; quais os tipos de aviões e como surgiram; como 
se deu, cronologicamente, o desenvolvimento da aviação no mundo; como e quando 
a aviação chegou ao Brasil, quais os principais aeroportos do país, etc. Os resultados 
das pesquisas devem ser partilhados em sala de aula, e o professor deve complementar 
informações e esclarecer dúvidas.

QUARTO PASSO Nas aulas de Língua Portuguesa, o professor deve abordar os gêne-
ros informativos (verbete de enciclopédia, infográfico, cartaz, painel expositivo, etc.) e 
suas principais estruturas de composição. Em seguida, será importante orientar os alu-
nos a selecionar as informações mais importantes das pesquisas realizadas e utilizá-las 
na escrita dos painéis e cartazes explicativos da exposição.

QUINTO PASSO  Nas aulas de Artes, o professor pode desenvolver com os alunos um 
trabalho de curadoria de imagens, ou ainda promover a confecção de maquetes de 
aviões e aeroportos para compor a exposição. Além disso, deve orientá-los na digitação 
e formatação dos textos, bem como na elaboração dos painéis e cartazes.

SEXTO PASSO Todos os professores ajudarão os alunos a montar a exposição sobre 
“Aviação”, organizando materiais em ordem cronológica, de forma que o visitante, ao 
contornar todas as paredes da sala, possa acompanhar a história da aviação. Os demais 
docentes e alunos da escola devem ser convidados para frequentar a mostra e, depen-
dendo da disponibilidade da escola, ela pode ser aberta aos pais, funcionários e pesso-
as da comunidade.
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