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Introdução

Caro(a) educador(a),

Você tem em mãos um guia para auxiliá-lo(a) a trabalhar, em sala de aula, com a obra Os 
meninos que enganavam nazistas, de Joseph Joffo, com tradução de Fernando Scheibe. Buscamos 
oferecer material de aperfeiçoamento, sugestões para você ampliar seus estudos e melhor 
contribuir para o avanço da aprendizagem dos estudantes, além de propostas de atividades que 
você poderá utilizar no planejamento das suas aulas.

Tenha sempre em mente que é muito importante planejar adequadamente as atividades 
com os livros de literatura, de maneira a tornar significativo o tipo de aprendizado que só a 
literatura oferece, pela sua especificidade. É fundamental que essa leitura, na escola, não seja 
aleatória, mas que o contato com os livros promova debates, reflexões e – por que não? – a 
escrita sobre os mais diversos temas e em diversos gêneros textuais.

A literatura tem um papel especial e único no contexto escolar: o de, ao suprir a necessidade 
humana de ficção e fantasia, colocar-nos diante dos outros e de nós mesmos, permitindo vivenciar 
experiências que, de outra forma, não seriam possíveis. Entendemos, como defendeu o crítico 
Antonio Candido,1 que a literatura é um bem simbólico a que todos os seres humanos têm 
direito, porque ela nos humaniza e nos põe diante de nossos próprios conflitos e contradições.

Em primeiro lugar, no trabalho com a literatura, é fundamental proporcionar o manuseio 
da obra pelos estudantes, além da liberdade para que todos expressem suas opiniões a respeito 
do que foi lido, para que os sentidos não se fechem na leitura única do professor.

Ao trabalhar a literatura na escola, no entanto, é preciso ter cuidado para que ela não seja 
inadequadamente escolarizada, conforme nos ensina a professora e pesquisadora Magda Soares,2 
ou seja, é preciso cuidar para que ela não esteja a serviço exclusivo do pedagógico, de ensino 
de conteúdos ou com objetivos claramente moralistas. A leitura literária demanda sensibilidade 
e um olhar aberto a várias leituras possíveis.

É importante também proporcionar, aos jovens leitores, a ampliação de sua bagagem estética, 
ética e cultural, respeitando suas escolhas pessoais e dialogando com elas, além de sempre 
oferecer outras e diversas possibilidades, para que eles formem seus próprios repertórios de 
leitura, circulando pelos mais diversos gêneros textuais.

Vamos conversar sobre a obra?

1  CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2011. p. 171-193.

2  A esse respeito, veja o artigo: SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy A. M.; BRANDÃO, Heliana 

M. B.; MACHADO, Maria Zélia V. (Org.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. 3. reimp. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2011. p. 17-48.
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MATERIAL DE APOIO

Sobre a obra
Na autobiografia Os meninos que enganavam nazistas (Un sac de 
billes), livro de estreia como escritor, Joseph Joffo narra como 
ele e o irmão sobreviveram às perseguições aos judeus em plena 
Segunda Guerra Mundial. A narrativa tem início em 1941, na 
Paris ocupada pelo exército nazista. Diante do medo crescente 
que invade o povo francês (especialmente as famílias judias), os 
pais de Joseph e Maurice, então com 10 e 12 anos de idade, 
decidem que eles devem sair de Paris em busca de uma zona 
livre, um lugar seguro para sobreviverem aos horrores da guerra 
e escaparem do campo de concentração. Assim começa a saga 
dos dois garotos judeus que, sozinhos, percorreram várias cidades 
francesas até chegarem a uma zona livre e ganharem a liberdade. 
Ao longo do caminho, depararam-se não só com o horror, a 
truculência, mas também com a solidariedade e o respeito ao 
próximo. A obra foi publicada originalmente em 1973, na França, 
e traduzida para diversas línguas no mundo todo.

Sobre o escritor
Joseph Joffo é escritor, roteirista e ator que ficou conhecido 
mundialmente com a publicação dessa autobiografia. Nasceu 
em 1931, em Paris, de onde saiu com o irmão, fugindo da 
perseguição aos judeus na França ocupada pelo exército nazista, 
só retornando após o final da Segunda Guerra. Na sua segunda 
obra, Anna et son orchestre (Anna e sua orquestra, 1975), contou 
também a história de sua mãe, uma russa que fugiu de outra 
perseguição brutal aos judeus, imposta pelo regime czarista 
de seu país. Seu terceiro livro, Baby-foot (Pebolim, 1977) é uma 
continuação da autobiografia, em resposta a inúmeras cartas 
de leitores que gostariam de saber o que aconteceu à família 
Joffo após a Libertação. Joseph Joffo publicou diversas outras 
obras, ainda não traduzidas no Brasil.
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Sobre o tradutor
Fernando Scheibe é Doutor em Teoria Literária pela UFSC – 
Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio de pesquisa 
(bolsa-sanduíche) na Universidade de Paris VII. Realizou estágio 
pós-doutoral na Faculdade de Educação da UNICAMP, projeto que 
incluiu o estudo crítico e a tradução da obra Divagações (Divagations), 
de Stéphane Mallarmé. Realizou também projeto de pós-doutorado 
intitulado “Por uma pedagogia acéfala – Literatura, ensino e a 
comunidade que vem”, na UFSC. Dedica-se atualmente à revisão, à 
edição e à tradução (sobretudo do francês) de várias obras, incluindo 
importantes autores franceses, como Georges Bataille, Mœbius 
e Mallarmé. Traduziu dezenas de obras para o Grupo Autêntica. 

EXPLORANDO A OBRA 
A PRÉ-LEITURA

Antes da leitura da obra, é interessante explorar os elementos presentes no livro que não 
fazem parte do texto propriamente dito, mas o complementam: os paratextos.

Todas as mensagens e os comentários acessórios que cercam o texto são chamados de 
paratextos, como título, capa, contracapa, prefácios, posfácios, dedicatórias, apresentações 
dos autores, orelhas, dentre outros.

Os paratextos são recursos importantes para que o leitor compreenda melhor a obra ou 
mesmo decida se vai lê-la ou não. Ou seja, os paratextos podem ser fundamentais para motivar 
os estudantes para a leitura.

Explore os paratextos

• Comece pelo título. Estimule o debate para que seus alunos façam inferências: que meninos 
seriam esses que conseguem enganar nazistas? Se os alunos não souberem o que foi o 
regime nazista, não entenderão o sentido do título. Portanto, é possível que, antes da leitura 
do livro, seja necessário falar sobre o contexto histórico durante o qual a história se passa.

• Por se tratar de uma obra traduzida do francês, é importante também trabalhar o título 
original – Un sac de billes (Um saco de bolinhas de gude) – que, pelo sentido metafórico, requer 
uma leitura mais cuidadosa. Para ler a imagem presente no título em francês, você pode 
recorrer ao início do livro, em que o escritor descreve sua relação, quando criança, com as 
bolinhas de gude, especialmente aquela que parece um globo terrestre:
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Sinto a bolinha de gude entre meus dedos, no fundo do bolso.
É a minha preferida, que trago sempre comigo. O engraçado é que é a mais feia de todas 
[...] É uma bolinha de barro coberta com um verniz meio descascado, o que cria asperezas 
na superfície, desenhos, parece até uma miniatura do globo terrestre que tem na minha 
sala de aula.
Gosto dela, é bom ter a Terra dentro do bolso, as montanhas, os mares, tudo bem escondidinho.
Sou um gigante e carrego comigo todos os planetas. (p. 11)

• A ilustração da capa tem um apelo evidente ao público em potencial, por se tratar da 
imagem do cartaz da adaptação cinematográfica da obra (como o leitor fica sabendo na 
página de informações técnicas ou na página de créditos). Também na quarta capa consta 
a informação de que se trata do “livro que deu origem ao filme”, além de uma imagem 
dos créditos do filme, na parte inferior.

• Ainda na capa, há textos verbais que chamam a atenção para a obra: uma pequena chamada 
(“Dois irmãos fizeram uma promessa... nunca se separar”) e uma frase afirmando se tratar 
de “Uma história real”.

• Geralmente, o texto da contracapa tem o objetivo de atrair o possível leitor para a obra. 
Observe que esse texto reforça que se trata de uma história real, contada por um dos 
personagens sobreviventes à perseguição nazista, durante a ocupação da França. Outra 
informação que também serve para instigar o leitor diz respeito à alta tiragem da obra, 
“mais de 20 milhões de exemplares vendidos no mundo”, ou seja, é um best-seller, o que 
tem um grande poder apelativo.

• Nota-se, portanto, na capa e na quarta capa, todo um projeto visual e textual que chama a 
atenção para a obra e tenta atrair os possíveis leitores.

• A obra dispõe de uma pequena apresentação que resume a ambientação da história e a 
atuação profissional do escritor (que também é roteirista e ator).

• Há uma dedicatória (à família) e um agradecimento (ao amigo escritor que leu e corrigiu 
o manuscrito).

• O livro conta ainda com sete notas de rodapé: são poucas, tendo em vista a extensão da 
narrativa; portanto, não cansam o leitor com excesso de informações, mas, por outro lado, 
esclarecem muitos pontos que poderiam ser de difícil entendimento. São notas do editor 
(N.E.), que servem para esclarecer algum fato importante que pode não ser de conhecimento 
do leitor.

• Há também outros paratextos ricos de informações, dos quais falaremos adiante: um prólogo, 
um epílogo e um posfácio (escrito anos após a primeira publicação do livro).
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Explore a materialidade do objeto livro
• Aprecie o livro como um objeto estético. Manuseie-o e estimule seus alunos a fazerem o 

mesmo. Nessa exploração realizada pelo leitor e na leitura atenta e minuciosa, muitas outras 
descobertas podem ser feitas.

• Instigue seu aluno a identificar as informações constantes num livro, como ficha catalográfica 
e dados gerais sobre a obra, explique o que é copyright e a importância dos direitos autorais. 
É importante que, nessa etapa dos anos finais do ensino fundamental, o estudante já esteja 
familiarizado com o objeto livro e com seus elementos, sabendo ler adequadamente cada 
um deles. Também é interessante observar que, às vezes, nesses espaços em que prevalecem 
textos informativos, há surpresas, como uma ilustração que começa a narrar a história (mais 
frequente em livros infantis).

• No caso deste livro, há uma informação sobre a capa que consta justamente nesse espaço 
da ficha técnica: a imagem da capa foi adaptada do cartaz do filme. É uma informação 
importante, já que nem todos devem saber que a obra foi adaptada para o cinema.

EXPLORANDO A OBRA
DURANTE E APÓS A LEITURA

Explore o contexto histórico da obra
• Por se tratar de uma narrativa baseada em fatos reais, contada por um dos envolvidos nas 

situações apresentadas, e de um período turbulento da História, talvez seja necessário – 
ao longo da e após a leitura – esclarecer aspectos dos acontecimentos que culminaram 
na Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e de assuntos correlacionados, para que os 
estudantes não se percam na leitura.

Uma boa estratégia para trabalhar possíveis dificuldades de entendimento das situações 
históricas apresentadas na obra poderia ser a redação de um glossário, pelos próprios alunos, 
que pesquisariam os significados dos termos e discutiriam em conjunto, na turma, ao longo 
da leitura. Alguns exemplos de termos, dentro vários outros, que podem oferecer dificuldade 
de entendimento são:

• Antissemitismo

• Polgroms

• Gestapo

• Kommandantur

• Nazismo

• Fascismo

• Judaísmo
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Sobre a temática, o gênero e a categoria
A obra Os meninos que enganavam nazistas é destinada a estudantes de 8º e 9º anos do ensino 

fundamental. Trata-se de uma biografia da vida do próprio escritor, portanto, uma autobiografia, 
organizada em 11 capítulos, um prólogo e um epílogo. Embora relativamente extensa, a obra 
possui muitos diálogos e uma linguagem fluída, o que favorece a leitura pelos jovens. A temática 
densa – a fuga pela sobrevivência de dois garotos durante a perseguição nazista aos judeus na 
Segunda Guerra Mundial – é mesclada com momentos de tensão, aventura, suspense e até 
mesmo certo humor, o que suaviza (sem diminuir a importância) a carga dramática da história 
real e aproxima o texto do leitor. A temática abordada é adequada para esse público-alvo, estando 
em consonância com os componentes curriculares de História para o 9º ano que prevê como 
unidade temática os “Totalitarismos e conflitos mundiais”,3 incluindo a Segunda Guerra Mundial 
e as vítimas do holocausto, dentre elas os judeus. Em função da linguagem simples e direta e do 
tema instigante, da idade dos personagens (10 e 12 anos), a obra tem potencial para despertar 
o gosto pela leitura e ampliar a bagagem estética, cultural e ética do jovem leitor, oferecendo 
subsídios para uma leitura crítica da História recente. O maior ou menor aprofundamento, em 
um ou mais assuntos abordados, vai depender do interesse e da maturidade de cada turma e 
da avaliação e necessidade do professor.

Vamos explorar mais a estrutura da obra?

Explorando o gênero “autobiografia”
É importante destacar que os gêneros textuais vão se mesclando uns aos outros; que novos 

termos surgem, a partir dos tradicionais; e que uma grande quantidade de textos que nem sempre 
aceitam classificações tão rígidas circula atualmente. A obra em questão é uma autobiografia.

Autobiografia é uma “narração sobre a vida de um indivíduo, escrita pelo 
próprio, sob forma documental, ou seja, é uma prosa que uma pessoa real faz 
de sua própria existência, acentuando a vida individual, em particular, sobre a 
história de sua personalidade.” (COSTA, 2008, p. 37)

Ainda segundo Costa (2008), em seu Dicionário de gêneros textuais, uma das propriedades 
discursivas que diferencia o gênero “autobiografia” do gênero “romance” seria “pelo fato de o 
autor pretender contar fatos e não ficções” (p. 37-28). A obra Os meninos que enganavam nazistas 
baseia-se em fatos reais, contada por um dos participantes dos acontecimentos, o que a insere 
no gênero “autobiografia”. Essa característica, no entanto, não garante a total veracidade de 
cada detalhe narrado, já que se trata de uma obra memorialística; e a memória, por sua própria 
natureza, está sujeita a esquecimentos e ficcionalização, como o próprio Joffo sublinha:

3  De acordo com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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Trinta anos se passaram. Tanto a memória quanto o esquecimento podem ter modificado 
pequenos detalhes. Mas o essencial está aí, em sua autenticidade [...] (p. 9)

Nesse tipo de gênero textual – assim como os livros de memórias, diários, relatos de 
experiência – é necessário que a elaboração da linguagem e os elementos que conferem 
veracidade à obra sejam consistentes. Vejamos alguns dos elementos estruturais da obra.

Como se trata de uma autobiografia, a narrativa de Os meninos que enganavam nazistas é 
feita em primeira pessoa. Neste caso, autor, narrador e protagonista coincidem: o escritor é 
o personagem principal e narrador de sua própria história.

Converse com seus alunos sobre a importância do ponto de vista em uma narrativa, 
especialmente numa narrativa autobiográfica, em que o narrador conta os acontecimentos sob 
seu próprio ponto de vista e as suas experiências dentro de um contexto maior, que é um dos 
períodos mais turbulentos da História: a perseguição aos judeus pelo nazismo de Hitler.

O espaço central da narrativa é a França ocupada pelo exército nazista. Várias cidades do 
país são percorridas pelos dois garotos e por sua família, até chegarem a um território livre. 
Um diálogo com conteúdos de Geografia poderá ser feito, para que os alunos visualizem e 
conheçam um pouco desses espaços geográficos e políticos da França.

O tempo da narrativa é linear: ela tem início no ano de 1941 e acaba com o final da 
Segunda Guerra. Várias datas marcantes de acontecimentos relacionados aos fatos históricos 
são mencionadas ao longo da obra.

Vários personagens fazem parte da narrativa: a família de Joseph Joffo (Maurice, o irmão 
que o acompanha pelas andanças até a Liberação; os dois irmãos cabeleireiros; o pai e a mãe; a 
irmã); alguns amigos de infância; soldados italianos com quem eles convivem; o padre no trem; 
o padre e o bispo de Nice, entre inúmeros outros. Além dos personagens históricos célebres, 
como Hitler, Mussolini, Charles de Gaulle. 

Há três paratextos de especial interesse para as discussões aqui apresentadas:

• No prólogo, fica evidente o caráter fronteiriço do gênero “autobiografia”, já que o escritor, 
por um lado, pretende contar fatos reais, mas acaba evidenciando como é relativa uma 
suposta pretensão de alcançar toda a verdade, pois a memória e o esquecimento impõem 
limites entre o que é ficção e o que é “a verdade”.

• No epílogo, o escritor se pergunta por que escreveu sua história 30 anos após os 
acontecimentos – havendo, portanto, um grande distanciamento que evidentemente impõe 
lacunas e esquecimentos à narrativa.

• No posfácio, o escritor faz um esforço de tentar responder a várias perguntas feitas por 
leitores, por estudantes em escolas que ele visitou, enfim, por pessoas que queriam saber 
mais detalhes de sua história. As questões suscitadas nesse paratexto são muito instigantes, 
críticas e possibilitam vários debates. São questões éticas, estéticas, morais, filosóficas, que 
podem e devem ser discutidas com os jovens leitores.
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Explorando os temas
De maneira bastante ampla, a temática abordada pela obra é o diálogo com a História. Por 

meio da narrativa sobre uma família sobrevivente à perseguição nazista aos judeus, na Segunda 
Guerra Mundial, a obra permite a abordagem de questões éticas e estéticas, a partir de um 
olhar crítico sobre o passado.

Por se tratar da exposição de fatos verídicos, é importante entender os motivos que levaram 
aos acontecimentos narrados: a Segunda Guerra Mundial; o antissemitismo e a perseguição aos 
judeus; os regimes totalitários, como o Nazismo e o Fascismo; o extermínio de seres humanos 
e de povos inteiros por razões econômicas, políticas e religiosas.

A partir desse tema, outro é bastante forte na obra: o encontro com a diferença. A obra 
possibilita discutir temas como racismo, xenofobia, antissemitismo que, levados aos extremos, 
provocaram grandes conflitos e milhares de mortes. A questão da disputa por territórios e 
poder, levando nações a guerras, também se impõe. O próprio escritor Joseph Joffo chama a 
atenção para cenários mais recentes da História mundial, nos quais permanece a intolerância 
religiosa e política. Por meio dessa temática, a obra oferece subsídios para debater questões 
relativas à essência da própria experiência literária, que é o “vestir a pele” do outro, colocar-se 
no lugar do outro. Dessa forma, ampliam-se as referências estéticas, culturais e éticas do leitor 
e contribui-se para debates acerca da realidade (próxima ou distante), sobre si mesmo e sobre 
o outro. O próprio escritor oferece material para reflexão, quando cita os questionamentos que 
recebe de leitores, de alunos em escolas que o recebem para falar da obra e de sua experiência:

Perdi a conta de quantas vezes ouvi a exclamação indignada: “Minha mãe nunca teria me 
mandado partir, mesmo acompanhado de um irmão mais velho e com dinheiro no bolso!”.
Essa observação, tão natural para as crianças de hoje em dia, reflete bem toda a dificuldade 
que elas têm de imaginar circunstâncias tão distantes – ainda bem! – de sua própria 
experiência. (p. 261)

Por fim, outra temática que acaba se destacando é a solidariedade em momentos de grande 
tensão e adversidades. Diversos personagens ajudam os garotos, em gestos desinteressados de 
solidariedade e amor ao próximo: o padre no trem, o médico que trabalha para a Gestapo, o 
padre e o bispo de Nice, o diretor da Moisson Nouvelle, entre outros.

O próprio protagonista salva da morte o ex-patrão, o conservador dono da livraria, que não 
perdia uma oportunidade de emitir comentários preconceituosos contra os judeus. Por ironia 
do destino, ele foi socorrido exatamente por um judeu, e o manteve em sua casa, sem desconfiar 
de sua origem religiosa. A obra consegue escapar do antagonismo bem x mal, por mostrar 
personagens em sua humanidade, capazes de gestos que matam mas também que salvam vidas.
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As relações intertextuais e hipertextuais com outras obras
É bastante comum uma obra fazer referência, mais ou menos evidente, a outras obras, com 

outros autores, com outras artes. As relações intertextuais são recursos expressivos importantes, 
que proporcionam uma rica experiência de leitura, pois contribuem para o enriquecimento da 
bagagem cultural, estética e ética do leitor. Quanto mais lê, mais o leitor percebe essas relações 
entre os textos, e mais os textos se enchem de variados e múltiplos sentidos.

Intertextualidade é a relação que um texto estabelece com um ou mais textos.

Vários livros, autores e filmes são citados na obra: Miguel Strogoff, de Julio Verne; um livro 
(não mencionado) de Jack London que o personagem está lendo; os livros do próprio escritor; o 
filme Encouraçado Potemkim (sobre revolução de marinheiros na Rússia), um filme de propaganda 
nazista, entre outras referências diretas, ou seja, citações.

A obra utiliza, ainda, embora de maneira pouco intensa e esparsa, a metalinguagem, ou seja, 
quando a linguagem tem como tema ela própria. Como se trata de uma narrativa autobiográfica, 
o autor faz reflexões sobre escolhas narrativas, por exemplo, no trecho abaixo:

Os escritores adoram dizer que a multidão “fervilha”. Na estação de R., a multidão não 
fervilhava. Não havia espaço para isso. Uma massa densa, as plataformas completamente 
abarrotadas. De onde vinha toda aquela gente? (p. 251)

No epílogo, também faz uma reflexão sobre o motivo que o levou a escrever o livro, 
afirmando que talvez fosse uma necessidade, que a escrita saiu dele “naturalmente”. No 
Posfácio, intitulado “Diálogo com meus leitores”, responde a várias questões suscitadas a partir 
da publicação da obra. Numa dessas reflexões, fala um pouco da experiência dessa escrita, que 
não teria sido inicialmente uma experiência literária:

Escrever este livro, para mim, não foi inicialmente uma experiência literária. Precisava 
exorcizar minha infância, uma espécie de “descarrego”, se quiserem. Entre dois males, 
deve-se escolher o menor: preferi a escrita à psicanálise, e acredito ter feito a escolha certa.
Tratava-se também de transmitir aos meus filhos um testemunho, uma experiência e valores 
que acredito serem essenciais. [...] (p. 279)

Outra relação entre os textos, suscitada por esta edição da obra Os meninos que enganavam 
nazistas, é aquela em que um texto anterior A (hipotexto) é modificado ou transformado por 
um texto B (hipertexto). Trata-se da hipertextualidade, conforme postulações do crítico francês 
Gerárd Genette.4 A obra teve duas adaptações cinematográficas, uma de 1975 (direção de Jacques 
Doillon) e outra de 2017 (direção de Christian Duguay). Assim, esse dois filmes realizados a 

4  A esse respeito, confira: STAM, Robert. Do texto ao intertexto. In: Introdução à teoria do cinema. Tradução Fernando Mascarello. Campinas: 

Papirus, 2003. p. 225-236. (Coleção Campo Imagético).
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partir do livro podem ser considerados hipertextos em relação ao texto anterior, o hipotexto.
Importante destacar também a relação de “mão dupla”, e não de subalternidade, entre as 

duas obras, a escrita e a fílmica, conforme o crítico de cinema Robert Stam (2003):

As discussões mais recentes sobre as adaptações cinematográficas de romances passaram de 
um discurso moralista sobre fidelidade ou traição para um discurso menos valorativo sobre 
intertextualidade. As adaptações localizam-se, por definição, em meio ao contínuo turbilhão 
da transformação intextextual, de textos gerando outros textos em um processo infinito 
de reciclagem, transformação e transmutação, sem um claro ponto de origem (p. 234).

Filme de 1975  Filme de 2017  
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OUTRAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Certamente será bastante rico e proveitoso um trabalho intermidiático que explore a 
linguagem do livro e a linguagem do filme. Proponha aos estudantes uma atividade que 
busque analisar as diferenças de abordagem nos dois textos – o fílmico e o textual. Eles 
podem, por exemplo, fazer um paralelo entre a construção de alguns personagens importantes 
(como o pai, a mãe, o padre), em um e outro texto. Podem partir da crítica apresentada 
pelo escritor em relação à primeira adaptação feita para o cinema (de 1975):

Mas, como estou falando desse padre, aproveito para sublinhar que ele não tinha nada a ver 
com aquele da cena do filme que o diretor Jacques Doillon fez a partir do meu livro. No 
filme, vemos Maurice e Jo obrigados a insistir um bocado para que o eclesiástico, que está 
bebendo vinho tinto, consinta finalmente, após muita hesitação, em lhes perguntar: “Mas 
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onde estão os pais de vocês? E por que eu diria que estão comigo?”. Talvez Doillon tenha 
desejado assim prolongar o suspense. O fato é que não foi esse o homem que encontramos.
Aliás, o mesmo problema aconteceu em relação a meu pai. Doillon o representou à beira 
de uma depressão nervosa, sem saber direito o que fazer de seus filhos. Nada a ver com 
meu pai, que sempre deu provas de sangue frio e, desde o início da guerra, nunca hesitou 
quanto à atitude a tomar diante dos acontecimentos. (p. 264)

• Considerando a crítica do escritor ao filme de 1975, você pode estimular os estudantes a 
analisar a segunda adaptação cinematográfica da obra, mais acessível e recente, verificando 
como cada linguagem trabalha os elementos da narrativa.

• Trabalhe a expressão de opiniões: a obra apresenta temas com grande potencial para um 
amplo debate: o preconceito levado a extremos; a solidariedade (ou a ausência dela); o lugar 
de cada sujeito num mundo dividido e individualista; os interesses locais e regionais versus 
interesses globais, de grandes nações.

• Amplie os temas presentes no livro. Você pode pesquisar livros, filmes, telas, outras obras 
literárias que apresentem os mesmos temas. É uma forma instigante de saber mais a respeito 
dos assuntos abordados e se informar sobre fatos da História recente. Se a escola onde você 
trabalha contar com o espaço da biblioteca, essa pesquisa poderá ser feita lá, com a ajuda 
da bibliotecária.

• Você pode propor a criação de um clube de leitura na escola, para que os estudantes 
compartilhem suas experiências de leitura (inclusive em outras mídias, como o filme) e 
busquem avançar na ampliação de sua bagagem cultural, estética ou ética. Assim, eles poderão 
formar uma comunidade de leitores, trocando experiências de leitura.

Orientações gerais para uma abordagem interdisciplinar
Em função de sua característica principal, que é o diálogo com fatos históricos, é possível 

e desejável trabalhar Os meninos que enganavam nazistas numa abordagem interdisciplinar com 
outras áreas e disciplinas.

Segundo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), uma das unidades temáticas 
previstas para a disciplina de História, no 9º ano do ensino fundamental, são os “Totalitarismos 
e conflitos mundiais”, e os objetos de conhecimento “a emergência do fascismo e do nazismo; 
a Segunda Guerra Mundial; os Judeus e outras vítimas do holocausto”, assuntos tratados no 
livro. Além disso, também é um objeto de conhecimento a criação da ONU (Organização 
das Nações Unidas), logo após o fim da Segunda Guerra, e a questão dos Direitos Humanos. 
Portanto, é pertinente debater criticamente todos esses assuntos, em conjunto com o professor 
de História. Ainda de acordo com a BNCC, é possível fazer uma leitura crítica da Carta dos 
Direitos Humanos, relacionando-a “ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de 
defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e 
para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação.”
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A disciplina de Geografia, também, prevê unidades temáticas que dialogam com os assuntos 
apresentados na obra. No 8º ano do ensino fundamental, destacam-se a unidade “O sujeito 
e seu lugar no mundo” (objeto de conhecimento: “distribuição da população mundial e 
deslocamentos populacionais”) e a unidade “Conexões e escalas”, cujo objeto do conhecimento 
são as “Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial”. 
Para o 9º ano, pelo menos duas unidades que deverão ser trabalhadas têm relação direta com 
a obra: “O sujeito e seu lugar no mundo” (objeto: as “manifestações culturais na formação 
populacional”) e “conexões e escalas” (objeto: “Integração mundial e suas interpretações: 
globalização e mundialização”).
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