
do meu tamanho
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der Ruhr e Colônia.
4. Este é o oitavo filme do ator canadense 
Jordan Prentice, o Tom, que já foi indicado para o 
Oscar e ficou conhecido por sua participação no 
episódio Rock, do seriado American Pie.
5. Luis Vorbach, o Michael, fez seu primeiro 
trabalho neste filme e depois disso já participou 
de dois outros longas de sucesso. 
6. O júri de jovens do Festival de Berlim de 2017 
deu a nota máxima para o filme.
7. Até hoje o governo brasileiro não sabe quantos 
indivíduos de baixa estatura existem no país, 
mas calcula-se que existam 250.000 pessoas 
com nanismo no mundo. 
8. Um menino sírio que vive na Alemanha, longe 
dos pais, disse: “O filme ensina o que é o amor”.

o que deve ser 
observado:
Quem aparece no filme.
Como são os personagens.
Onde ele é passado. 
Por que tudo aconteceu.
Se isso poderia acontecer na vida real.
Como o filme foi feito. 

a história:

Michael vive em um orfanato e 
não aguenta mais ser rejeitado 
pelas outras crianças. 
A saída é encontrar o pai, 
mas quando conhece Tom, 

descobre que não precisa olhar para cima para 
encará-lo. Ele é um homem de estatura menor 
que a sua. 
Enquanto Tom tenta se adaptar à paternidade, 
Michael mal consegue esconder o 
constrangimento e a vergonha. Até que, em 
plena construção deste relacionamento, os dois 
passam por uma dura prova.

Curiosidades:
1. “Do Meu Tamanho” é um vencedor. Estreou 
em 2016 e já recebeu mais de 40 prêmios 
internacionais, inclusive  o German Film Awards 
2017 - Melhor Filme Infantil.
2. É o primeiro filme de Evi Goldbrunner e 
Joachim Dollhopf, dois colegas de faculdade 
que foram selecionados pelo “O Filme 
Infantil Especial”, uma iniciativa da indústria 
cinematográfica alemã que visa tornar possíveis 
materiais originais e assim, oferecer às crianças 
uma opção diversificada e sofisticada de filmes.
3. As filmagens ocorreram em apenas um mês 
nas cidades de Munique, Dachau , Mülheim an 

Para os padrões estéticos vigentes, um anão 
seria um antipai. O conceito de pequeno e menor 
se choca ao de pai, um ser que deve ser grande, 
protetor e admirado, porque “é o maior”. A visão 
de superioridade e inferioridade nunca mais será 
a mesma depois deste filme. 
Sem apelar para o sentimentalismo, a narrativa 
mostra o quanto são possíveis as relações 
quando as perspectivas são ampliadas e os 
indivíduos abraçam as diferenças.
A superioridade e a inferioridade estão presentes 
todo o tempo, enfocadas pela alternância da 
câmera, que tenta chegar ao equilíbrio que 
ocorre quando alguém fica “ao nível dos olhos 
de outra pessoa”. Não se trata apenas de ficar 
da mesma altura, mas de se colocar no lugar do 
outro e encará-lo com tolerância e compreensão.
Um filme sem heróis, em que os protagonistas 

do meu tamanho

sugestões 
de atividades 
deCorrentes 

da visita ao 
Festival

 
antes 

de 
assistir

vivem uma dura realidade, que parece piorar a 
partir do seu encontro. E que consegue combinar 
entretenimento com profundidade de uma 
forma impressionante. Cheio de ambivalências 
e contradições, chega ao término e nos deixa 
sabendo que, apesar do final feliz, os problemas 
estão longe de serem resolvidos.
Como disse uma crítica a respeito do filme: “É 
melhor abordar as diferenças para lidar com 
elas”. Um tema pesado tratado com leveza, 
humor e otimismo traz uma rara chance 
de repensar assuntos como estereótipos, 
paternidade inesperada, alteridade e preconceito. 
Vamos aproveitá-la!
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ensino Fundamental i – 
3º, 4º e 5º ano

As atividades sugeridas oferecem a possibilidade 
de integração com as seguintes competências 
específicas do Ensino Fundamental, 
estabelecidas pelo MEC nas Bases Nacionais 
Comuns Curriculares:

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
lÍngua Portuguesa

• Compreender a língua como fenômeno cultural, 
histórico, social, variável, heterogêneo e sensível 
aos contextos de uso.
• Empregar, nas interações sociais, a variedade 
e o estilo de linguagem adequado à situação 
comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual.
• Analisar argumentos e opiniões manifestados 
em interações sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-se criticamente em 
relação a conteúdos discriminatórios que ferem 
direitos humanos e ambientais.
• Reconhecer o texto como lugar de manifestação 
de valores e ideologias.
• Ler textos que circulam no contexto escolar e 
no meio social com compreensão, autonomia, 
fluência e criticidade.
• Valorizar a literatura e outras manifestações 
culturais como formas de compreensão do 
mundo e de si mesmo.

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
arte

• Explorar, conhecer, fruir e analisar, criticamente, 
práticas e produções artísticas e culturais do 
seu entorno social e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e contextos, para reconhecer e 
dialogar com as diversidades.
• Compreender as relações entre as linguagens 
da Arte e suas práticas integradas, inclusive 
aquelas possibilitadas pelo uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação, 
pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições 
particulares de produção, na prática de cada 
linguagem e nas suas articulações.

• Experienciar a ludicidade, a percepção, a 
expressividade e a imaginação, ressignificando 
espaços da escola e de fora dela no âmbito da 
Arte.
• Mobilizar recursos tecnológicos como formas de 
registro, pesquisa e criação artística.
• Problematizar questões políticas, sociais, 
econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, 
por meio de exercícios, produções, intervenções 
e apresentações artísticas.
• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e 
o trabalho coletivo e colaborativo na Arte.
• Analisar e valorizar o patrimônio artístico 
nacional e internacional, material e imaterial, com 
suas histórias e diferentes visões de mundo.

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
eduCaÇÃo FÍsiCa

• Considerar as práticas corporais como fonte 
de legitimação de acordos e condutas sociais, 
e sua representação simbólica como forma de 
expressão.
• Identificar as formas de produção dos 
preconceitos, compreender seus efeitos e 
combater posicionamentos discriminatórios 
em relação às práticas corporais e aos seus 
participantes.
• Reconhecer as práticas corporais como 
elementos constitutivos da identidade cultural 
dos povos e grupos, com base na análise dos 
marcadores sociais de gênero, geração, padrões 
corporais, etnia, religião.
• Reconhecer o acesso às práticas corporais 
como direito do cidadão.

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
CiÊnCias da natureZa

• Analisar, compreender e explicar características, 
fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, tecnológico e social, como também 
às relações que se estabelecem entre eles, 
exercitando a curiosidade para fazer perguntas e 
buscar respostas.
• Avaliar aplicações e implicações políticas, 
socioambientais e culturais da ciência e da 
tecnologia e propor alternativas aos desafios 

do mundo contemporâneo, incluindo aqueles 
relativos ao mundo do trabalho.
• Construir argumentos com base em dados, 
evidências e informações confiáveis, e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que respeitem 
e promovam a consciência socioambiental e 
o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e 
valorizando a diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, sem preconceitos de qualquer 
natureza.
• Agir pessoal e coletivamente com respeito, 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, recorrendo aos 
conhecimentos das Ciências da Natureza, para 
tomar decisões frente a questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito 
da saúde individual e coletiva, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
CiÊnCias humanas

• Reconhecer a si e ao outro como identidades 
diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural.
• Compreender eventos cotidianos e suas 
variações de significado no tempo e no espaço.
• Identificar, comparar e explicar a intervenção 
do ser humano na natureza e na sociedade, 
propondo ideias e ações que contribuam para a 
transformação espacial, social e cultural.
• Interpretar e expressar sentimentos, crenças e 
dúvidas com relação a si.

atividades

1. 
Faça perguntas para medir a compreensão:
– O que acharam do filme?
– Do que mais gostaram?
– E do que não gostaram?
– Quem aparece no filme?
– Qual o personagem favorito? Por quê?
– Como acham que o filme foi feito?

2. 
Apresente o trailer do filme para que relembrem e 
descrevam as cenas que assistiram no cinema.

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-237448/
trailer-19557054/

3. 
Exiba a imagem abaixo para que identifiquem 
os diretores, os atores e falem a respeito de 
cada um deles, comentando suas performances 
e características dos personagens que 
interpretaram no filme.

https://www.facebook.com/aufaugenhoehe.film/photos/a.11
47671222019992/1147677758686005/?type=3&theater

4. 
O filme já começa emocionante. Vemos quatro 
meninos, incluindo Michael e Justin, jogando 
basquete. Chegam dois meninos mais velhos 
e tomam a bola. Eles brincam um pouco e 
largam a bola. Mas quando se viram para 
sair, Michael e os outros pequenos correm e 
jogam balões cheios de água neles. Os garotos 
grandes se molham e saem correndo atrás dos 
menores. Só então aparece o título do filme. 
Pergunte o que sentiram vendo as imagens 
da cena. Ali, Michael é um “pequeno” sendo 
maltratado pelos grandes. Os grandes fazem 
isso simplesmente porque eles são maiores e 
mais fortes. Mas os pequenos sempre podem 
lutar e os grandes também. Pequenos têm os 
mesmos direitos que os grandes - eles devem 
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lembrar desta apresentação do filme quando 
estiverem na mesma situação. Pergunte se 
querem contar alguma situação semelhante e se 
podem escrever um texto a respeito, chamado 
“Pequenos têm os mesmos direitos”.

5. 
Conte que o filme é alemão e que o título original 
é “Auf Augenhöhe”,  traduzido, para o inglês 
como “At Eye Level” , o que em português seria 
“Ao nível dos Olhos”. 
O que acham que isto quer dizer? Quem está ao 
nível dos seus olhos? E abaixo? E acima? Peça 
que fiquem em pé, na frente do colega que está 
mais próximo, e que procurem ficar na altura dos 
olhos desta pessoa. Ao final, pergunte como se 
sentiram e o que tiveram que fazer para ficar na 
mesma altura do amigo.

6. 
Michael vive em um abrigo para crianças, porque 
sua mãe morreu num acidente quando ele era 
muito pequeno, e seu pai não foi localizado. 
Comente sobre o lugar onde Michael vivia. Como 
era? O que acharam? Como deve ser viver em 
um lugar assim, para crianças que não podem 

ficar com os pais? Conhecem algum lugar 
como este? Como é? Peça que pesquisem na 
internet usando a palavra abrigo para menores 
ou orfanato. Para que os resultados sejam 
diversificados, combine que cada criança trará 
os resultados de uma determinada página da 
pesquisa do Google.Comente os resultados da 
pesquisa.

Video de artistas visitando um orfanato: 

https://www.youtube.com/watch?v=PmsXSdN6uIQ

Menina mostra orfanato onde vive:

https://www.youtube.com/watch?v=d5c_a9si9GY

7. 
Justin é o melhor amigo de Michael e, quando 
recebe de presente de aniversário uma vitrolinha 
antiga do pai, se revolta, porque tinha pedido um 
tocador de MP3. O que acharam disso? Sabem a 
diferença entre uma coisa e outra? Quando eles 
sonham com uma coisa e acaba não sendo como 
esperavam, o que sentem? Como expressam 
esta decepção? Gostariam de falar a respeito? 

 

Para reproduzir um vinil, é necessário um toca-
discos, aparelho conhecido aqui no Brasil como 
vitrola. Esse equipamento possui uma base onde 
fica o prato circular e um pino no centro para 
segurar o vinil. O prato gira com a ajuda de uma 
correia propulsora e um motor elétrico que faz o 
disco rodar em sentido horário.
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-
funciona-um-disco-de-vinil/ 

Um leitor MP3 (em inglês, “MP3 Player”) é 

10. 
Michael chega à casa do pai, mas ele não está. 
Deixa um bilhete embaixo da porta e, quando 
a vizinha diz que ele saiu para remar, vai até o 
rio e fica vendo os remadores saindo do barco, 
imaginando quem seria seu pai. Até que chamam 
Tom e descobre que o pai é portador de nanismo 
e tem quase a mesma altura que ele.
 
Horrorizado com a ideia de ter um pai anão, 
resolve recuperar a carta, mas não consegue. 
Como seria o pai dos sonhos de Michael? 
Alguém tem um parente deficiente físico? Como 
é a convivência? Proponha que imaginem uma 
família de sonhos. Como ela seria? Peça para 
que escrevam a respeito.

um aparelho eletrônico capaz de armazenar 
e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3. 
Inventado na Coreia do Sul, em 1998, pela 
Saehan, o primeiro MP3 do mundo se chamava 
MPMan. Os leitores de MP3 mais modernos são 
capazes de reproduzir diversos outros tipos de 
áudio, como o wma, ogg, e MP4, por exemplo. 
Muitas vezes um leitor MP3 funciona também 
como um dispositivo móvel de armazenamento 
de dados e geralmente é facilmente conectado a 
um computador por meio de uma porta USB.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leitor_de_MP3

8. 
Para consolar o amigo, Michael pega sua caixa 
de lembranças e apanha um disco que pode ser 
tocado na vitrola. 
Dentro do envelope ele encontra uma carta. 
Quem escreveu a carta? E foi escrita para quem? 
O que estava escrito na carta?  

9. 
Quando descobre no envelope o nome e o 
endereço do seu pai, Michael procura o número 
do telefone dele, liga e deixa um recado. No dia 
seguinte, Justin pega a sua carta, e outro menino 
lê o que está escrito. Depois de muita briga, ele 
consegue recuperar a carta, mas humilha Leon 
dizendo que o pai só não veio pegá-lo, porque 
ainda não sabe que ele existe; já o Leon nunca 
sairá dali com o pai, pois ele o abandonou em 
uma loja. Além disso, mente que falou com o pai 
por telefone, que ele é piloto e virá buscá-lo. O 
que acham disso? Por que o menino mentiu? 
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11. 
Tom liga para o orfanato e conta sobre suas 
limitações físicas, achando que está falando com 
Michael, mas é Leon que atende e conta para 
todos como é o pai do menino. Eles descobrem 
que ele mentiu e combinam uma visita ao abrigo 
sem que Michael saiba. Quando Tom chega, eles 
zombam, humilham e maltratam os dois. 
O que acharam desta cena? Ela poderia 
acontecer de verdade? Como eles reagem 
quando encontram alguém que tem uma 
deficiência física? Já viram alguém zombando 
de um deficiente físico desta forma? Como evitar 
que isso aconteça? 

12. 
Fale sobre nanismo e apresente algumas 
curiosidades.

voCÊ sabia que:

• O jogador Messi já foi considerado um 

anão?

O nascimento de um talento que precisou de 
cuidados especiais. De Rosário para o mundo. 
Foi em uma província de Santa Fé, na Argentina, 
que nasceu o jogador responsável por cativar 
corações ao redor do planeta, de crianças, de 
adultos, de apaixonados por futebol e até mesmo 
de não apaixonados. Todavia, antes mesmo de 
desfilar sua magia nos campos de futebol, Lionel 
Messi teve que enfrentar uma situação inusitada. 
Para se curar de uma deficiência hormonal 
e poder crescer normalmente, teve que levar 
aproximadamente duas mil agulhadas na perna, 
quando criança.
Depois de procurar apoio em times argentinos, 
que não quiseram ajudar, o Barcelona entrou na 
jogada e custeou tudo, além de levar a família do 
jogador para a Espanha. Lá, Messi, que media 
1,40m de altura, recebia injeções nas pernas 
para acelerar o crescimento. O tratamento 
correto, mas inadequado para o jogador, que 
já tinha 14 anos e jogava na base do Barça. 
“Os sinais são percebidos na infância, que é a 
época ideal para se procurar orientação e iniciar 
o tratamento”, disse o médico Geraldo Santana. 
Caso tivesse continuado na Argentina, Messi 
talvez não tivesse chegado aos seus 1,69m. E 
por um fator bem simples: o tratamento ao qual 
o craque se submeteu é proibido na Argentina. 
Durante seu tratamento, Messi recebia por 
dia doses diárias do medicamento HG ou 
Somatropina.

http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-
espetacular/noticia/2012/08/mundo-messi-durante-infancia-
craque-levou-duas-mil-agulhadas-para-crescer.html 

• Que um menino com nanismo gravou 
um vídeo para mostrar que é uma criança 

que vive exatamente como as outras?

O estudante goiano Gabriel Yamin Nogueira, 
de 8 anos, estrela a campanha “Somos todos 
gigantes”, que visa combater o preconceito 
contra o nanismo. A ideia do projeto surgiu da 
família e de amigos do menino, devido à falta 
de conhecimento e de apoio às pessoas com 
a deficiência. Um vídeo com o depoimento da 
criança viralizou nas redes sociais (veja acima).
“Meu tamanho te incomoda? Na verdade, o que 
me incomoda é o seu preconceito, mas não tem 
problema, juntos, somos todos gigantes”, diz 
Gabriel na gravação.
Video e texto

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/10/crianca-goiana-
com-nanismo-estrela-campanha-contra-preconceito-video.
html

•Que existe um menino anão que tem um 
cão anão?

A mãe de Quaden, Yarraka Bayles, disse ao 
BuzzFeed News que seu filho foi vítima de 
provocações cruéis de estranhos nas ruas, por 
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sua condição, e também foi alvo de abusos 
on-line. Yarraka disse que o assédio moral fez 
Quaden ter tanta vergonha de sua condição, que 
membros da família foram proibidos de dizer a 
palavra “nanismo” na frente dele.
Mas isso mudou desde que a família ganhou 
Buddy. “Isso aumentou muito sua confiança e ele 
não tem vergonha de dizer às pessoas: ‘Buddy 
tem nanismo como eu’, ela disse. “Antes, não 
podíamos nem mesmo 
mencionar a palavra nanismo; agora, Quaden 
está muito orgulhoso de contar a todos que ele e 
Buddy têm a mesma coisa.”
“Eles fazem tudo juntos. Isso o ajudou a aceitar 
seu diagnóstico e entender que não há problema 
em ser diferente.”

https://www.buzzfeed.com/allanclarke/este-garoto-e-
seu-cao-ambos-com-nanismo-derreter?utm_term=.
obAB5DqVjj#.ctK7bZjprr

• Que existe um anão campeão de 
halterofilismo e bombeiro?

Vince explica que começou a treinar e competir, 
para servir de exemplo a outras pessoas. “Passei 
a competir, pois pessoas com nanismo sofrem 

com peso, e eu não queria ser assim. Queria 
servir de modelo para pessoas com nanismo que 
se sentem incapazes por conta desta condição”.
Ele se voluntariou a trabalhar como bombeiro 
na Pensilvânia e já está na área há quatro 
anos. Mas até nessa questão, ele não teve vida 
fácil. Por conta de sua condição, a princípio 
ele fora rejeitado para o trabalho. Mas ele não 
desistiu, persistiu e conseguiu chegar ao posto 
de bombeiro. Sua função é manejar os canos de 
água em incêndios estruturais.
“Eu tenho força, posso levantar peso, por isso 
posso fazer este trabalho. Posso fazer trabalhos 
de salvamento, como em acidentes de carro, 
onde temos que mover detritos de metal”.

https://www.feitodeiridium.com.br/mini-
hulk-bodybuilder/

• Que a menor mulher do mundo é 
indiana?

O Guinness World Records registra os maiores 
recordes do mundo, mas sempre tem umas 
pessoas que acabam se destacando mais que 

outras, como no caso de uma indiana. Seu 
nome é Jyoti Amge, ela tem 23 anos e está 
se destacando por uma peculiaridade em seu 
tamanho. Ou melhor, no seu pequenino tamanho, 
já que ela tem 62cm, tamanho de um bebê de 
apenas 3 meses de idade.
Mas ela é uma pequenina mulher adulta, ela 
pesa aproximadamente 5kg. E já sendo adulta, 
acredita-se que não crescerá mais e manterá sua 
pequena estatura.

https://www.virgulistas.com/2017/09/13/conheca-a-menor-
mulher-do-mundo-e-seu-marido-veja-fotos/

• Que fica no Brasil, a cidade dos anões?

Itabaianinha, que fica no interior de Sergipe, tem 
a maior média de anões a cada 10 mil habitantes 
no país.
Basta sentar, por alguns instantes, num banco 
da praça principal da cidade para perceber que 
Itabaianinha tem algo diferente. Rapidamente, 
chama a atenção a quantidade de pessoas com 
menos de 1,45 metro de estatura. E não há uma 
explicação científica para a cidade possuir o 
maior número de anões no Brasil, que é 25 vezes 
maior que a média de qualquer outra cidade 
brasileira, que possui 1 anão a cada 10 mil 
habitantes.
São quase duzentas pessoas, dentro da 

população de 40 mil habitantes, que beiram a 
linha entre o nanismo e a estatura mediana.

• Que existiu um anão cantor de sucesso 
que vendeu 40 milhões de discos?

Nos anos 70, Nelson 
Ned, dono de um 
vozeirão inversamente 
proporcional ao seu 
tamanho (1,12 metro), 
estourou com músicas 
românticas como a 
autorreferente 
Tamanho Não É 
Documento. O 
“pequeno gigante da 
canção”, como ficou 
conhecido, vendeu 

mais de 40 milhões de álbuns, virou ídolo na 
América Latina e apresentou-se algumas vezes 
no prestigiado Carnegie Hall, em Nova York. 
 

https://vejasp.abril.com.br/cidades/anoes-conquistam-
mercado-trabalho/

• Que cinco estados brasileiros têm time 
de futebol de anões?

O “Gigantes do Cangaço” é formado por Faltino, 
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Artur e Evanildo (em pé) e Roberto, Lucas e José 
Alvim (agachados). O Ceará é um dos cinco 
estados brasileiros que possuem time de futebol 
com nanismo. Foto: Ítalo Ribeiro.
Os irmãos Ciço e Zizi e a sobrinha Iane (acima) 
se impõem diante das limitações físicas. 

http://www.casadaptada.com.br/2017/12/
anoes-protagonistas-escrevem-o-enredo-
da-propria-historia/

• Que anões existem desde o Antigo 
Egito?

O egípcio Seneb oficial da corte com sua família 
(cerca de 2475 aC)
O nanismo - achondroplasia - é uma 
malformação congênita. No Egito Antigo, era uma 
das anomalias congênitas mais encontradas. 
Segundo historiadores e analistas de obras 
de arte egípcias, os anões parecem ter sido 
muito participativos e trabalhadores, e jamais 
foram olhados como seres marginalizados 
ou desprezados. Existe uma determinação 
emanada do faraó Amenemope (ao redor do 
final do segundo milênio Antes de Cristo) que 

diz: “Não ironize o cego, nem ria do anão, nem 
bloqueie o caminho do aleijado; não aborreça um 
homem que ficou doente por causa de um deus, 
nem faça escândalo quando ele erra”. Afrescos 
existentes nas paredes dos túmulos de faraós 
e altas autoridades sugerem-nos que havia um 
elevado número de anões no Egito. Em geral, 
eles são representados com fidelidade: corpos 
musculosos e cabeça de tamanho normal, um 
pouco obesos, membros curtos, pernas por 
vezes arqueadas e muitas vezes corcundas. No 
Egito Antigo, os anões de classes mais elevadas 
podiam aspirar a qualquer cargo público que 
fosse. Um exemplo disso foi Seneb, supervisor 
dos anões no palácio do faraó. Além desse 
cargo, ele era chefe do guarda-roupas real e 
sacerdote dos ritos funerários. Reproduzimos 
uma estátua que apresenta Seneb, de braços 
curtos, com suas pernas cruzadas, tendo ao lado 
sua esposa numa posição de notável apoio, um 
filho e uma filha, todos de constituição normal.

http://www.crfaster.com.br/an%F5es.htm

13. 
Pergunte se alguém gostaria de ser chamado de: 
 Tampinha, gnomo, reduzido, raquítico, enfezado, 
liliputiano, nanico, pequeno, pigmeu. 
 E de homúnculo, frágil, cotoco? Explique que 
todas estas palavras estão na internet como 
sinônimos de anão. Por isso, algumas pessoas 
de baixa estatura não admitem mais serem 
chamadas assim.  Conte também que existem 
pessoas em todo o mundo que se divertem 
atirando anões a distância e vendo quem 
consegue jogar mais longe. O que acham disso? 
Ofereça livros que falem sobre diferenças para 
que leiam e façam um resumo comentado.
O termo “anão” é usado desde 1865, época em 
que pessoas com nanismo eram vistas como 
aberrações, “bobos da corte” ou motivos de 
chacota. Até hoje, vemos pequenas pessoas 
sendo usadas como “escada” no humor negro, 
julgados por sua forma física em detrimento de 
seu talento.

https://somostodosgigantes.com.br/o-que-e-um-anao/

Ele tinha dois metros e oitenta e cinco de altura 
e era anão. Por certo, o maior anão do mundo. 
Julius era o nome do nosso anão. Embora fosse 
uma pessoa tímida e modesta, era um sonhador 
e se orgulhava de sua condição. Algumas 
pessoas o achavam bonito, e outras diziam que 
há gosto para tudo.

O Maior Anão do Mundo 
Ziraldo e Maurício de Souza
Melhoramentos

14. 
Explique que este é um filme realista, pois todos 
os fatos mostrados ali podem perfeitamente 
acontecer fora da tela. Também não existem 
heróis idealizados e perfeitos, já que eles 
são como todos nós, que erramos e temos 
qualidades e defeitos. Cite os personagens 
principais: Michael, Tom, Sra. Gonçalves e Kátia 
para que destaquem as atitudes positivas e 
negativas de cada um. 

9 sinônimos de anão para 4 sentidos da 
palavra anão:

tampinha, gnomo, reduzido, raquítico, enfezado, 
liliputiano, nanico, pequeno, pigmeu.
A palavra anão aparece também nas seguintes 
entradas:
homúnculo, frágil, cotoco

https://www.sinonimos.com.br/anao/

Arremesso de anão

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Arremesso de anão é uma atração de bar 
na qual anões vestindo trajes protetores são 
arremessados em colchões (ou outras superfícies 
que lhe amparem a queda) por pessoas de 
estatura normal, que competem entre si para ver 
quem joga mais longe o portador de nanismo. 
A atividade é relacionada ao boliche de anão, no 
qual o indivíduo de baixa estatura é colocado em 
um skate e usado como bola de boliche.
O esporte, em sua forma moderna, teria surgido 
na Austrália, em meados da década de 1980, 
popularizando-se nos Estados Unidos, em 1985, 
e a partir daí espalhando-se para o resto do 
mundo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arremesso_de_anao

Sugestão de Leitura:
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15. 
Três esportes estão presentes na história do 
filme. Quais são? O que eles representam? O 
que os diretores pretenderam quando decidiram 
inseri-los no enredo?

Basquete

O basquetebol, ou simplesmente basquete, é um 
esporte coletivo praticado entre duas equipes. 
Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é 
inseri-la no cesto fixo que está localizado nas 
extremidades da quadra.
Atualmente, o basquetebol é um dos jogos 
olímpicos mais populares no mundo. Nas 
escolas, é um dos esportes mais praticados nas 
aulas de educação física.
O termo “basquetebol” vem da língua inglesa, 
onde “basket” significa “cesto” e “ball”, bola. 
Portanto, no inglês é Basketball. Que foi criado, 
em 1891, pelo professor de educação física 
canadense James Naismith (1861-1940).
Somente mais tarde, o basquetebol foi 
considerado um esporte olímpico. O primeiro 
jogo aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1936, em Berlim. Esse momento representou 
uma grande conquista para a disseminação do 
esporte pelo mundo. Hoje, cerca de 200 países 

são filiados à FIBA, Federação Internacional de 
Basquetebol.
O basquetebol tem como objetivo inserir a bola 
no cesto correspondente à sua equipe. Portanto, 
há dois cestos em cada extremidade de quadra 
a 3,05 metros do chão. O local onde está o cesto 
é chamado de tabela. Ganha a equipe que fizer 
o maior número de pontos. Note que os pontos 
variam segundo o local de arremesso. Ou seja, 
para lance livre é somado um ponto, do contrário, 
dois pontos são somados ao placar. Este esporte 
é disputado entre duas equipes de 5 jogadores 
cada. São classificados em armadores (base), 
extremos e postes (pivôs).
No Brasil, os jogadores de basquetebol mais 
conhecidos são: Oscar Schmidt, Hortência, Paula 
e Janeth.

https://www.todamateria.com.br/basquetebol/

Canoagem

A canoagem é um esporte náutico, praticado 
com canoa ou caiaque. Em razão de sua 
tradição e organização, é considerado como 
um dos principais esportes olímpicos. Surgiu 
na Groelândia, onde canoas eram usadas por 
esquimós como veículo de pesca e trabalho. 
As canoas foram desenvolvidas primeiramente 
pelos povos nativos da América do Norte. A 
palavra canoa origina-se da palavra Kenu, que 

significa dugout, um tipo de canoa construída de 
tronco de árvore.
Enquanto esporte, a canoagem tem pouco tempo 
de existência. Participou pela primeira vez dos 
Jogos Olímpicos da Alemanha, em 1936. Entre 
as várias modalidades existentes, destacam-se: 
o Freestyle, Canoagem Oceânica, Caiaque-Polo, 
Maratonas, Canoagem Velocidade, Canoagem 
Slalom. As duas últimas modalidades olímpicas. 
No Brasil, o esporte é regulamentado pela 
CBC (Confederação Brasileira de Canoagem), 
responsável por organizar as competições e 
determinar os campeões de cada modalidade. 
A Confederação Brasileira de Canoagem foi 
instituída em 1988. 
A Canoagem Velocidade, apresenta-se 
em canais construídos artificialmente, com 
2.000 metros de comprimento e 3 metros de 
profundidade. A Canoagem Slalom, modalidade 
olímpica desde 1992, é praticada com caiaques 
ou canoas em águas rápidas, em percursos que 
variam entre 250 e 300 metros.
A Canoagem Turismo e Aventura é uma 
especificidade que não se inclui nos padrões de 
esporte de competição. Seu objetivo principal é 
a aproximação do homem com a natureza. De 
acordo com especialistas e adeptos do esporte, 
o mesmo proporciona benefícios físicos e 
psicológicos.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao-fisica/
canoagem.htm

Skate  

Skate. Foto: YanLev / Shutterstock.com

Skate é um esporte radical muito praticado 
atualmente. Consiste em realizar manobras, 
deslizando sobre o solo (com ou sem obstáculos) 
equilibrando-se sobre o skate, que é uma 
prancha (shape) com dois eixos (trucks), 
rolamentos e quatro pequenas rodas. Mais do 
que um esporte, o skate tornou-se um estilo de 
vida. Os skatistas usam roupas características, 
tem suas próprias gírias e costumes.
Inventado por alguns surfistas, como uma 
brincadeira para um dia no qual não havia ondas 
no mar, o skate surgiu na Califórnia, Estados 
Unidos, nos anos 60, inicialmente utilizando 
rodinhas de patins. Já em 1965, foram fabricados 
os primeiros skates e realizados os primeiros 
campeonatos. Mas o esporte só ganhou o mundo 
nos anos 90, quando o norte-americano Tony 
Hawk realizou uma revolução com seus aéreos e 
flips. Tony Hawk é considerado, até hoje, o maior 
skatista de todos os tempos.
O skate é praticado pelas ruas do mundo todo 
ou em lugares específicos, como os skate 
parks. É essencial a utilização de equipamentos 
de segurança como capacete, joelheira e 
cotoveleira, para o mínimo de proteção em caso 
de quedas.
Existem as seguintes modalidades para a prática 
do skate:
Freestyle – manobras feitas em sequência, no 
chão.
Down Hill – descida de ladeiras na maior 
velocidade possível.
Down Hill Slide – descida de ladeiras em alta 
velocidade, realizando manobras de derrapagem.
Vertical – é praticada em pista, e pode ser 
subdividida em outras modalidades, variando 
sempre as condições da pista. As manobras 
podem ser aéreas ou deslizando pela borda 
metálica da pista.
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Street Style (skate de rua) – na modalidade 
mais praticada em todo o mundo, os bancos, 
corrimões, escadas das ruas das cidades são 
utilizadas como obstáculos para o skate.
Minirrampas – praticado em rampa que mistura 
os estilos Street e Vertical (paredes pouco 
inclinadas).
Nas competições, só existem duas categorias: 
a Street (circuito com obstáculos) e a Half 
Pipe (rampa em formato de “U”). As manobras 
são avaliadas por juízes que atribuem notas, 
considerando a dificuldade e a desenvoltura 
das manobras realizadas. Geralmente as 
competições duram dois dias, sendo que, no 
primeiro dia, acontece a fase classificatória; e 
no segundo, os melhores skatistas têm duas 
chances de realizar suas manobras. Aquele que 
somar mais pontos na mesma volta vence.

A partir dos anos 90, os brasileiros têm tido 
destaque internacional nas competições. O 
primeiro grande destaque foi Bob Burnquist. 
Atualmente, o skatista brasileiro de maior 
destaque é Sandro “Mineirinho” Dias, 
tetracampeão mundial de skate vertical (2003, 
2004, 2005 e 2006).
Arquivado em: Esportes Radicais

https://www.infoescola.com/esportes-radicais/skate/

16. 
Quando Michael pede a chave de casa, Tom 
adverte que, se para o menino ali é apenas um 
lugar para dormir, para ele é a sua casa e seu 
refúgio.
 
E para eles, o que significa casa? Peça que 
façam um desenho ilustrando seu próprio 
conceito de casa, com o título “Minha casa é o 
lugar onde...”

17. 
Justin vai visitar Michael e ele mostra a foto da 
mãe no computador de Tom.

O amigo diz que Tom parece ser um cara 
simpático, e que, dentro d’água, eles são do 
mesmo tamanho. Michael diz que queria que o 
mundo fosse invadido por água.
A verdadeira amizade envolve sinceridade e 
confiança. Aceitação do amigo com seus erros 
e fraquezas, mas também críticas mútuas. A 
amizade é um dos temas do filme. Aproveite 
então para falar sobre ela, lembrando que Tom 
também acaba se entendendo com os amigos. 
Que tal falar sobre seu melhor amigo? Peça 
que escrevam sobre ele e contem sobre um 
encontro entre os dois, cuja conversa ajudou na 
solução de um problema ou melhorou a visão da 
situação.  

18. 
A Jaqueta de Tom, que Michael passa a usar, tem 
uma legenda nas costas que diz: - “Melhor que 
você”. O que acham que a frase quer dizer? 

Se fossem estampar uma frase em uma camiseta 
qual seria?
Peça que desenhem uma camiseta com uma 
mensagem que expresse uma opinião ou um 
sentimento...

 

https://www.usereserva.com 

http://montink.camisadimona.com.br/camiseta-
personalizada-com-fotos-e-frases-menor-preco 

https://www.netshoes.com.br/camiseta-criativa-urbana-
frases-engracadas-nao-leia-branco-EMI-0813-014

19. 
O homem do bar diz que Tom tem que botar um 
limite na situação, pois ele é o pai e pai, de vez 
em quando, tem que ser mau. 

Então, Tom pega pesado com Michael. Quando o 
menino chega, ele está deitado no sofá e a casa 
toda desarrumada. Tom acorda e pede as chaves 
de casa de volta. Michael corre para o quarto e 

Tom vai atrás, dizendo que o quarto não é dele. 
Michael pede uma mesada e Tom manda que ele 
peça para a moça da assistência social, já que 
ela vai chegar a qualquer momento. 

Michael fica desesperado, sai arrumando tudo e 
Tom diz que bagunçou a casa de propósito para 
que a sra. Gonçalves veja que ele não está “à 
altura” de ser um bom pai. Afinal o que é ser um 
bom pai? Um pai precisa ser mau? Que tipo de 
pai eles pretendem ser? Poderiam dizer isto por 
escrito?

20. 
O teste de paternidade dá negativo. A sra. 
Gonçalves diz que foi ao endereço que estava 
na carta e encontrou um velho amigo da mãe de 
Michael. Agora ela sabe quem é o verdadeiro pai 
dele. 

O menino diz a Tom que se na certidão está pai 
desconhecido, talvez a mãe não quisesse que 
ele conhecesse o pai. Tom diz que ele tem que 
saber quem é o pai. 
É importante saber quem é o seu pai biológico, 
mesmo sem ter convivido com ele? 
O que acham da expressão “Pai é quem cria”? 
Gostariam de escrever a respeito? 
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21. 
Michael fica sabendo o nome do pai dele e 
comenta com a assistente social que, se ele não 
existisse, Michael poderia ficar com o Tom. Ele 
diz que ela sempre se mete e complica a vida 
dele. Então ela faz uma coisa inesperada. Manda 
o documento com a comunicação de paternidade 
para Michael usar como quiser. O que acham 
disso? Crianças precisam que alguém decida 
o que é melhor para eles? Promova um debate 
pedindo que alguém anote o que foi dito para 
leitura e comentários posteriores.

22. 
No enredo do filme, as cartas têm um papel 
importante. Alguém se recorda quantas e quais 
cartas aparecem no filme? 
Comente que hoje em dia as pessoas quase não 
escrevem cartas, elas se comunicam através de 
meios eletrônicos por e-mails, msn, whatsapp, 
etc. 
O que acham disto? Qual a diferença entre uns e 
outros? 
Se tivessem que escrever sobre algo importante, 
o que fariam? 
Peça que escrevam uma carta imaginária para 
alguém contando um segredo.

23. 
Tempos depois, Michael fala que ninguém 
escolhe a própria família, mas ele teve sorte 
e pôde escolher. Ainda não procurou o pai 
biológico e Tom sempre lhe lembra disso, mas 
ele acha que está bem assim. Transformou Tom 
em seu pai e pode morar com ele, ir para escola 
e visitar o abrigo sempre que quiser. O que 
acharam do final do filme? Se fossem reescrevê-
lo o que seria diferente? Peça que criem um novo 
final para a narrativa.

  

ensino Fundamental ii – 
6º, 7º, 8º e 9º anos
As atividades sugeridas oferecem a possibilidade 
de integração com as seguintes competências de 
aprendizagem e desenvolvimento para o Ensino 
Fundamental, estabelecidas pelo MEC nas 
Bases Nacionais Comuns Curriculares:

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
lÍngua Portuguesa

• Compreender a língua como fenômeno cultural, 
histórico, social, variável, heterogêneo e sensível 
aos contextos de uso.
• Empregar, nas interações sociais, a variedade 
e o estilo de linguagem adequado à situação 
comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual.
• Analisar argumentos e opiniões manifestados 
em interações sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-se criticamente em 
relação a conteúdos discriminatórios que ferem 
direitos humanos e ambientais.
• Reconhecer o texto como lugar de manifestação 
de valores e ideologias.
• Ler textos que circulam no contexto escolar e 
no meio social com compreensão, autonomia, 
fluência e criticidade.
• Valorizar a literatura e outras manifestações 
culturais como formas de compreensão do 
mundo e de si mesmo.

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
arte

• Explorar, conhecer, fruir e analisar, criticamente, 
práticas e produções artísticas e culturais do 
seu entorno social e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e contextos, para reconhecer e 
dialogar com as diversidades.
• Compreender as relações entre as linguagens 
da Arte e suas práticas integradas, inclusive 
aquelas possibilitadas pelo uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação, 
pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições 
particulares de produção, na prática de cada 
linguagem e nas suas articulações.
• Experienciar a ludicidade, a percepção, a 
expressividade e a imaginação, ressignificando 
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espaços da escola e de fora dela no âmbito da 
Arte.
• Mobilizar recursos tecnológicos como formas de 
registro, pesquisa e criação artística.
• Problematizar questões políticas, sociais, 
econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, 
por meio de exercícios, produções, intervenções 
e apresentações artísticas.
• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e 
o trabalho coletivo e colaborativo na Arte.
• Analisar e valorizar o patrimônio artístico 
nacional e internacional, material e imaterial, com 
suas histórias e diferentes visões de mundo.

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
eduCaÇÃo FÍsiCa

• Considerar as práticas corporais como fonte 
de legitimação de acordos e condutas sociais, 
e sua representação simbólica como forma de 
expressão.
• Identificar as formas de produção dos 
preconceitos, compreender seus efeitos e 
combater posicionamentos discriminatórios 
em relação às práticas corporais e aos seus 
participantes.
• Reconhecer as práticas corporais como 
elementos constitutivos da identidade cultural 
dos povos e grupos, com base na análise dos 
marcadores sociais de gênero, geração, padrões 
corporais, etnia, religião.
• Reconhecer o acesso às práticas corporais 
como direito do cidadão.
• Identificar a multiplicidade de padrões 
de desempenho, saúde, beleza e estética 
corporal, analisando, criticamente, os modelos 
disseminados na mídia e discutir posturas 
consumistas e preconceituosas.

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
CiÊnCias da natureZa

• Analisar, compreender e explicar características, 
fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, tecnológico e social, como também 
às relações que se estabelecem entre eles, 
exercitando a curiosidade para fazer perguntas e 
buscar respostas.

• Avaliar aplicações e implicações políticas, 
socioambientais e culturais da ciência e da 
tecnologia e propor alternativas aos desafios 
do mundo contemporâneo, incluindo aqueles 
relativos ao mundo do trabalho.
• Construir argumentos com base em dados, 
evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que respeitem 
e promovam a consciência socioambiental e 
o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e 
valorizando a diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, sem preconceitos de qualquer 
natureza.
• Agir pessoal e coletivamente com respeito, 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, recorrendo aos 
conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente a questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito 
da saúde individual e coletiva, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.

ComPetÊnCias esPeCÍFiCas de 
CiÊnCias humanas

• Reconhecer a si e ao outro como identidades 
diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural.
• Compreender eventos cotidianos e suas 
variações de significado no tempo e no espaço.
• Identificar, comparar e explicar a intervenção 
do ser humano na natureza e na sociedade, 
propondo ideias e ações que contribuam para a 
transformação espacial, social e cultural.
• Interpretar e expressar sentimentos, crenças e 
dúvidas com relação a si.
Sugestões de Atividades:

1. 
Faça perguntas para medir a compreensão:
– O que acharam do filme?
– Do que mais gostaram?
– E do que não gostaram?
– Quem aparece no filme?
– Qual o personagem favorito? Por quê?

– Como acham que o filme foi feito?

2. 
Apresente o trailer do filme para que relembrem e 
descrevam as cenas que assistiram no cinema.

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-237448/
trailer-19557054/

3. 
Exiba a imagem abaixo para que identifiquem 
os diretores, os atores e falem a respeito de 
cada um deles comentando suas performances 
e características dos personagens que 
interpretaram no filme.

https://www.facebook.com/aufaugenhoehe.film/photos/a.11
47671222019992/1147677758686005/?type=3&theater

4. 
Fale sobre o Nanismo, deficiência física 
apresentada pelo personagem Tom. Eles 
conhecem alguma pessoa com esta 
característica? Quem é? Distribua os 
depoimentos abaixo para que leiam e escrevam 
um texto comentando.

Nanismo:
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Depoimentos: 

“Percebi que era diferente aos quatro anos. Até 
chorei, mas hoje entendo que sou uma criança 
como as outras”, conta João Pedro, que é filho 
de mãe e pai de estatura normal.

A baixa altura não foi problema para Pedro 
Henrique fazer vários amigos na escola. “Gosto 
de todo mundo. Menos das meninas, elas são 
muito chatas”, diz. “Na quadra, todos são mais 
altos do que eu. Mas não tem problema, driblo 
eles mesmo assim”, conta o garoto, que nasceu 
com nanismo - assim como o pai, a mãe e o 
irmão, João Paulo, 1. 

Para o psiquiatra Gustavo Teixeira, o colégio 
pode trazer os maiores desafios. “Quem pratica 
bullying busca a vítima mais vulnerável. Se a 
criança com nanismo tem falhas de autoestima, 
acaba se tornando alvo”, diz. “Ela precisa pedir 
ajuda de um adulto em casa ou na escola.”

Para o dia a dia em casa, a advogada Kênia 
Rio, 47, sugere adaptações. “A família tem que 
tentar facilitar a rotina. Uma pia mais baixa e uma 
torneira com alavanca ajudam, por exemplo”, diz 
Kênia, que tem filho e neto com nanismo, assim 
como ela.

Uma das cenas mais bonitas do espetáculo 
“Corteo”, da trupe de circo canadense Cirque du 
Soleil, ocorre quando Valentyna Pahlevanyan faz 
um passeio de balão até a plateia. “É divertido e 
muito gostoso fazer essa cena”, diz.
Ela e o marido, Gregor Pahlevanyan, têm 
nanismo e fazem parte desse espetáculo há oito 
anos.

https://www.deficienteciente.com.br/criancas-com-nanismo-
contam-como-e-viver-entre-colegas-mais-altos.html

 https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2013/07/1313626-
criancas-com-nanismo-contam-como-e-viver-entre-colegas-
mais-altos.shtml

5. 
Quais seriam os temas enfocados neste filme? 

Diferenças – Preconceito –  Paternidade – 
Amizade – Família

Divida a turma em grupos, e peça que cada 
grupo escolha um tema e fale a respeito dele e 
das situações vistas no filme onde se percebe a 
abordagem.

6. 
Apresente algumas imagens do filme para que 
descrevam, comentem e ordenem em sequência.  
Depois peça que escolham três cenas para 
reproduzir, recriando o diálogo e escolhendo 
quem vai representar quem.

7. 
A expressão “Ao nível dos olhos” tem vários 
sentidos e é utilizada pelos diretores de 
várias formas. Pergunte se observaram isto e 
aproveite para falar dos recursos da linguagem 
cinematográfica utilizados pelos diretores neste 
filme.

Nivelamento: estar à altura de... Neste sentido 
há uma correspondência, onde um não se 
sente pior nem melhor que o outro. Quando 
se encaram, estão no mesmo nível dos olhos.  
Michael tem que se afirmar diariamente dentro 
de seu grupo e lutar pelo respeito das outras 
crianças. Quer estar ao nível dos olhos deles e 
não ser olhado de cima. 
Enquadramento: no cinema, durante a 
filmagem, uma câmera com uma objetiva normal, 
“vê” as coisas do mesmo modo que um olho 
humano (ângulo visual de mais ou menos 90%). 
Nós vemos o ângulo da câmera no nível dos 
olhos em filmes e vídeos o tempo todo! 
Estar ao nível dos olhos com Michael e Tom 
significa que um dos dois deve ficar de joelhos 
para a câmera. Um dos dois personagens 
principais faz exatamente isso: o cinegrafista 
filma frequentemente a altura dos olhos dos dois. 
Então eles nunca são mostrados de cima. 
Os diretores criaram este recurso que deixa 
o espectador na posição dos dois, através da 
alternância da câmera alta e baixa para reforçar 
as dificuldades de Tom. Sempre que sofre com 
alguma piada sobre sua altura, a câmera mostra 
seu ponto de vista diminuindo o Tom e ampliando 
seus adversários. Estratégia que muda quando 
ele e Michael começam a se entender, vide a 
cena em que entram na escola.

8. 
Quando Tom recebe a carta, está com os 
amigos. Ele se assusta e diz que o menino não 
vai aceitá-lo como pai. O amigo diz que ser pai é 
ter que pagar tudo e ouvir que está fazendo tudo 
errado o tempo todo. O que acham disso? O que 
é ser pai? Qual o papel do pai em uma família? 
Muitas crianças são criadas apenas pela mãe. O 
pai faz falta? Organize um debate para troca de 
opiniões.



2524

9.
Apresente os vídeos abaixo e depois peça que 
comentem o que foi assistido. Organize a turma 
em grupos para que escrevam um resumo do 
conteúdo do vídeo, pensando em soluções que 
possam favorecer as pessoas que têm baixa 
estatura. 

Video de pais anões sabendo se o filho 
será como eles:

 http://entretenimento.r7.com/domingo-show/videos/
emocionante-ju-e-marquinhos-descobrem-se-filho-sera-
anao-21022018

Programa inclusão: https://www.youtube.com/
watch?v=veeYkfP-554

Olho clínico - nanismo (13/08/12): https://www.youtube.
com/watch?v=UGI3lwmdqFw

10.  
Michael foge, é levado pela polícia para a casa 
de Tom e fica desesperado quando a assistente 
social diz que vai levá-lo de volta à casa de 
menores. Ele então mente, fingindo que ama 
Tom. Por que ele fez isso? Não é a primeira nem 
a última vez que ele mente no filme. Aproveite 
para falar sobre a mentira.
 
A partir da frase “Só mentimos quando não 
podemos dizer a verdade” peça que construam 
um texto que deverá ser baseado em 
informações obtidas na internet.

Psicóloga explica por que as pessoas mentem
Para muitos, mentir já se tornou um hábito e um 
mal necessário, para outros é algo que se deve 
evitar ao máximo. Para esclarecer as dúvidas 
sobre o assunto, a psicóloga Susi Andrade 
explica que a mentira está relacionada com a 
questão moral de cada indivíduo. “Existe uma 
forte questão moral envolvida quando o indivíduo 
decide mentir, a pessoa sabe que não está 
falando a verdade. Depende muito da formação 
psicológica e caráter da pessoa”, afirma a 
especialista.

Para quem acredita que a mentira tem “perna 
curta”, a psicóloga explica: “existe essa crença, 
pois a base da mentira é a ficção. Quando a 
mentira é contada mais de uma vez, existe uma 
perda de força, pois o contexto é contaminado 
por fragmentos da verdade ou por outra mentira. 
Devido a isso, a pessoa tem sua história 
desmoralizada, dando espaço para a verdade 
aparecer”.

Os motivos para contar uma mentira são 
inúmeros, que vão desde quando a pessoa se 
sente insegura ou incapaz de lidar com alguma 
situação ou realidade, e também, quando há 
uma necessidade de se sobressair em alguma 
situação. “Há situações em que o ser humano 
confunde a mentira com realidade, e acaba 
enganando a si mesmo”, explica a psicóloga.
https://imirante.com/namira/imperatriz/

noticias/2016/04/01/dia-da-mentira-psicologa-
explica-por-que-as-pessoas-mentem.shtml

Por que Mentimos, segundo Paul Ekman, autor 
do livro cujo título faz esta pergunta:

1º – Mentir para evitar punições

Um exemplo clássico é quando a criança quebra 
algo e, para evitar problemas de ser punida com 
castigo ou com palmadas, ela diz “não sei quem 
foi”, ou joga a culpa no cachorro. Quando adulto, 
tendemos a utilizar essa característica para nos 
livrar de um erro que cometemos e sabemos 
que podemos pagar por ele e que isso pode nos 
custar caro.

2º – Ganhar benefícios

Essa eu posso dizer que está entre os trend’s 
topics do RH. É disparadamente a mentira 
que um candidato a uma vaga de emprego 
comete, enfeitando mais do que realmente é seu 
curriculum. Tudo para que possa conquistar a 
vaga.

3º – Proteção

Aquele amigo que traiu a esposa e ela vem a 
descobrir, o amigo, geralmente movido pela 
compaixão, diz que não acredita que ele tenha 
feito isso, pois o conhece muito bem e que isso 
pode ser fofoca ou intriga de quem quer vê-los 
separados.

4º – Defesa
Basta ligar os jornais ou a TV Câmara que, a 
todo momento, veremos políticos mentindo em 
defesa de algo. Que aquilo era necessário ou não 
haveria possibilidades de ajudar a população. 
Os com mais desenvoltura utilizam ainda da 
filantropia para justificar seus erros.

5º – Ganhar admiração

O famoso “marketing pessoal”. Uma pessoa que 
tem mitomania ou é um mentiroso patológico, 
aquele que busca na mentira refúgio para ser 
aquilo que não é. Essa pessoa tende a mentir 
para ganhar a admiração e aprovação dos 
demais. Pensa que se ela for natural, dificilmente 

alguém gostará dela e por isso vê na mentira a 
possibilidade de criar um mundo diferente dos 
demais, com viagens e passeios maravilhosos.

6º – Nos livrar da vergonha social

O famoso falso elogio, essa roupa lhe caiu bem 
ou você não está gorda. Utilizamos esse tipo de 
mentira dentro de casa, no trabalho e em todos 
os cantos com intuito de sermos simpáticos e 
livrar o outro de um constrangimento social.

7º – Boas maneiras

Você está sentado e sem querer seu cliente 
tropeça e deixa cair em seu colo uma xícara 
com café quente e você diz que não foi nada, 
apenas um acidente. Só que você está queimado 
e roendo de dor e raiva por dentro. É uma 
maneira utilizada para escapar de situações 
que se tornam embaraçosas e manter o bom 
relacionamento.

8º – Manter a privacidade

Aquela pessoa que você sabe que está 
dizendo uma mentira, mas ela busca a todo 
custo proteger sua privacidade. Em uma roda 
de amigos, ela evita falar de sua intimidade, 
de coisas que ela não gostaria que os outros 
soubessem, mas os curiosos ficam questionando 
e por isso, ela inventa algo para se esquivar das 
perguntas.

9º – Poder

Nesse caso, entram as pessoas que buscam 
poder a todo custo, e aqui digo que são os 
gananciosos que utilizam de mentiras para 
denegrir o outro e se promoverem. É aquele 
típico manipulador e chantagista que utiliza 
meios para tirar vantagens.
E você, identificou qual seu motivador? Por que 
mentimos?

https://cursodelinguagemcorporal.com/por-que-mentimos

11. 
Para ter certeza se são pai e filho, Tom e 
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Michael precisam fazer um teste de paternidade. 
Pergunte se sabem como esse teste é feito. 
Depois de fornecer algumas informações, peça 
que pesquisem na internet notícias a respeito 
e tragam o resultado da pesquisa para ser 
analisado.

Como funciona um teste de paternidade?

16 de junho de 2017
O código genético de cada um dos seres 
humanos possui 99,9% de similaridade. O que 
nos torna únicos é justamente o 0,01% de DNA 
restante, no qual as sequências genéticas – 
denominadas marcadores genéticos – refletem 
nas características que nos diferenciam dos 
demais. A não ser que você possua um irmão 
gêmeo idêntico, nenhuma outra pessoa no 
mundo possuirá um padrão de marcadores 
genéticos exatamente igual ao seu. Porém, 
parentes próximos, especialmente seus pais e 
irmãos, possuem marcadores muito similares, e 
é exatamente por isso que estes marcadores são 
utilizados em testes genéticos, como o teste de 
paternidade.
 

O teste de paternidade é realizado para 
comparar os marcadores genéticos entres duas 
ou mais amostras biológicas. Como o nosso DNA 
é o mesmo em qualquer célula do nosso corpo, 
esta amostra pode ser coletada de diversas 
formas, como do sangue, da urina, da saliva 
ou mesmo de um único fio de cabelo. Para a 
realização do teste de paternidade, precisa-se 
recolher amostras da mãe, do filho e do suposto 
pai. Estas amostras terão seu DNA extraído e 
ampliado – por meio da técnica de PCR (reação 
em cadeia da polimérase), onde uma enzima, 
a polimérase, copia por diversas vezes as 
moléculas do DNA.

https://www.biologiatotal.com.br/blog/como-funciona-um-
teste-de-paternidade.html

12. 
Na academia de ginástica, dois caras zombam 
de Tom e amigos interferem em sua defesa. 
Mas ele não está feliz e aproveita para dizer 
umas verdades. Fala que está cansado de ser 
grato pela proteção. Diz que eles não são uma 
equipe, que os atletas só o querem porque ele 
pesa 20kg a menos e o barco fica mais leve. Que 
eles não sabem como ele se sente e que não 
aguenta mais ser protegido por eles. Discutem 
e ele se demite. Mais tarde, Michael pergunta o 
que será da equipe sem ele. O que acham? Tom 
era um bom treinador? Os de baixa estatura não 
podem fazer muitas coisas, mas podem trabalhar 
e bem. Fale sobre a Lei de Cotas de Empregos 
para Deficientes Físicos e pergunte se já viram 
alguma pessoa deficiente trabalhando em um 
estabelecimento comercial. 

A inserção no mercado de trabalho melhorou a 
partir de 2004, quando o nanismo foi incluído na 
Lei de Cotas para Deficientes. “Temos móveis 
adaptados e treinamento específico para recebê-
los”, enumera Fátima Gouveia, superintendente 
de Recursos Humanos do Santander. O banco 
possui 50.000 funcionários, dos quais 2.700 
são deficientes. “Há 45 anões trabalhando hoje 
conosco”, afirma a executiva. Judite Rosa, 37 
anos e 1,23 metro, entrou como estagiária na 
empresa em 2005 e atualmente ocupa o cargo 
de analista sênior de Treinamento. Neste ano, ela 
concluirá um MBA na USP. “No passado, cheguei 
a fazer figuração em programas do Gugu e do 
Ratinho”, diz Judite. “Mas larguei tudo, porque 
não queria ser alvo de chacota.” Nas páginas a 
seguir, conheça melhor esses e outros casos dos 
pequenos gigantes da superação.

https://vejasp.abril.com.br/cidades/anoes-conquistam-
mercado-trabalho/

Andrea Faria é a mais nova formada da 
Universidade Federal Fluminense. A aluna é a 
primeira com nanismo que completa a graduação 
em pedagogia neste primeiro semestre de 2017. 
A “pequena notável”, como foi apelidada, contou 
para o Sensibiliza quais foram suas maiores 
barreiras e seus novos sonhos para o futuro. 
“A sensação de estar formada é maravilhosa, 
mais um dever que foi cumprido com sucesso. 
Esses anos na Universidade me permitiram 

aprender a jamais desistir, por maiores que 
sejam os obstáculos. E a estar sempre disposta 
a compreender a realidade dos outros, suas 
dificuldades e respeitar as particularidades”, 
disse Andrea.

 https://sensibilizauff.wordpress.com/2017/04/17/primeira-
aluna-com-nanismo-formada-na-uff-andrea-fala-sobre-sua-
trajetoria/

13. 
Tom está bebendo em um bar e conhece um 
homem com quem tem uma conversa bastante 
proveitosa. Por que as pessoas estranhas 
conseguem às vezes dar opiniões melhores e 
nos ajudar mais? Faça um jogo dramático em 
dupla, no qual uma criança conta um problema 
(pode ser fictício) e a outra dá opinião. Depois 
eles trocam de papel, invertendo a situação. Em 
seguida, avalie a atividade.

14. 
Tom pergunta a Michael o que ele faria se 
parasse de crescer. 
E eles? já pensaram alguma vez que isto pode 
acontecer? Neste caso, como seria?
Se as pessoas se colocassem no lugar das 
outras, zombariam delas? Proponha uma 
campanha na escola, na qual eles utilizariam 
imagens do filme e outras imagens que mostrem 
dificuldades de acessibilidade, e escreveriam os 
slogans, criados pelas crianças ou sugeridos pelo 
professor: “Anão não é piada, é uma pessoa.” 
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“E SE FOSSE COM VOCê?”

15. 
Justamente quando Michael e Tom começam a 
se entender, a sra. Gonçalves chega e diz que o 
teste de paternidade deu negativo. E ainda por 
cima explica que aquela carta foi escrita um ano 
antes do nascimento do menino, e que falava de 
outro bebê, o verdadeiro filho de Tom. Michael se 
revolta contra a sra. Gonçalves, dizendo que ela 
sempre atrapalha a vida dele.

“- Por que ela tem que decidir onde ele vai 
morar?”

Pergunte se conhecem as leis que protegem os 
menores e se já ouviram falar em FIA e Conselho 
Tutelar. Explique que é a Instituição responsável 
por acolher e proteger menores em situação de 
risco e aplicar as leis de proteção à infância. 
Acham que esse trabalho é eficaz e que eles 
realmente cumprem esta missão? Por outro lado, 
como seria se elas não existissem?

Promova um debate.

A FIA (Fundação para 
Infância e 
Adolescência), órgão 
público integrante da 
administração indireta, 
vinculado à Secretaria 
de Estado de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e 
Desenvolvimento 
Social (SECTIDS), é 
hoje o principal ente 
público do Poder 

Executivo, para as ações de proteção à criança e 
ao adolescente, no contexto do Sistema de 
Garantia de Direitos (SDG), no estado do Rio de 
Janeiro.

Missão:

Colaborar na formulação de políticas públicas 
de garantia de direitos na área da infância 
e adolescência, bem como implementar e 
articular serviços e ações de proteção social, 
de natureza especial, no âmbito da média e alta 
complexidade, essencialmente voltados para 
crianças e adolescentes que se encontram com 
seus direitos violados e/ou ameaçados.

http://www.fia.rj.gov.br/

 O Conselho Tutelar é 
órgão autônomo da 
administração pública 
municipal brasileira, 
destituído de função 
jurisdicional, que 
possui a atribuição de 

zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças 
e adolescentes. 

Wikipédia

16. 
Embora seja classificado como drama, o filme 
não deixa de ter humor. 
Muitas vezes o roteirista faz jogos de palavras 
com a situação de Tom. Pergunte se lembram de 
algum. Lembre então a cena com a assistente 
social: “- Sei que o senhor está à altura” 
“-Sempre cresço nessas situações”. 

Em outras cenas, Tom se aproveita ou ri de sua 
própria condição, como nas cenas do carro e da 
polícia, em que ele deixa o guarda constrangido 
para escapar da punição ou a cena do bar 
quando ele diz que o homem não pode falar 
“anão”, mas que ele pode.

Fale então sobre a tendência de usar anões 
para a comédia de uma forma desrespeitosa e 
sensacionalista. Explique que deve haver ética, 
sensibilidade e respeito no humor. E que cabe 
ao público rejeitar e denunciar o humor grosseiro 
e ofensivo. Peça que pesquisem a palavra 
anão, no site Youtube, e vejam a quantidade 
de vídeos que depreciam as pessoas de baixa 
estatura. Se desejarem, podem comentar no site, 
demonstrando sua indignação.

17. 
Michael volta ao orfanato e tem que encarar 
os meninos grandes. Pede desculpas ao irmão 
do Leon sobre o que disse a respeito do pai 
deles e diz que acha que só estava querendo 
um pai que fosse real e que fosse legal. O outro 
diz que não importa, e que a verdade é que o 
pai deles é um idiota; e que um dia Leon vai 
entender. Converse sobre os estereótipos. O 
que seria um pai ideal? Ele deveria ser bonito, 
forte, másculo, elegante, magro? Explique que a 
publicidade e a moda criam modelos que estão 
fora da realidade. Ninguém consegue ser assim 
perfeito, as pessoas são como são, mas alguns 
passam a vida tentando imitar estes modelos, 
comprometendo inclusive a sua saúde. Peça 
que procurem na internet imagens de pais em 
propagandas, comparem com os pais reais e 
depois escrevam a respeito.
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https://www.google.com.br

www.iguatemifortaleza.com.br/blog/dicas-de-promocoes-
para-o-dia-dos-pais/

18. 
No final do filme, a equipe de Canoagem ganha 
a regata e todos se jogam no rio. Michael diz que 
na água todos têm o mesmo tamanho, mas que 
o mais legal em momentos como este é que não 
importa.

O que acham que ele quis dizer com isso? Peça 
que escrevam a respeito.

 

 

   


