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APRESENTAÇÃO 
 
 
  

 A violência simbólica ao aluno com dificuldades de aprendizagem é 

responsável por oprimir o sujeito diante de sua condição menos favorecida; 

fazendo com que ele acredite e tome para si o julgamento do outro, 

acreditando na sua incapacidade e inferioridade.  

 Segundo o conceito elaborado pelo sociólogo Pierre Bourdieu (2004), a 

violência simbólica é entendida como: forma de coação que se apoia no 

reconhecimento de uma imposição determinada, seja esta econômica, 

simbólica ou social.  A violência simbólica é o meio de exercício do poder 

simbólico. Para Bourdieu as relações sociais induzem o indivíduo a se 

posicionarem no espaço social seguindo critérios e padrões do discurso 

dominante.   

Este caderno pedagógico tem a finalidade de trabalhar atividades 

através de oficinas, intervindo sobre os fatores que desencadeiam e estimulam 

a violência simbólica sobre os alunos de uma turma de 7º ano do ensino 

fundamental; de modo que contribua com um processo de escolarização que 

supere a reprodução desta postura. Desse modo, tornando a escola espaço 

também de acolhimento e superação das dificuldades de aprendizagem, 

contrapondo à lógica da exclusão e do fracasso escolar. 

 Salienta-se que o projeto de intervenção na escola e o caderno 

pedagógico, serão apresentados à direção, equipe pedagógica, professores e 

funcionários. 

 No decorrer da aplicação do caderno pedagógico estarão presentes, o 

professor da sala, o professor PDE e os alunos.   
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OFICINA 1: 

 

 

 

Tema: Apresentação do Caderno Pedagógico. 

Público Alvo: Professores e funcionários. 

 

Objetivo: 

 

  A oficina tem por objetivo apresentar aos professores o Caderno 

Pedagógico onde se espera o apoio da comunidade escolar no sentido de 

minimizar a violência simbólica, tão presente no ambiente escolar, sendo esta 

geradora de conflitos, baixa autoestima, dificuldades de aprendizagem e 

outros; fatores esses, que podem agravar situações que levam ao fracasso 

escolar.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

 A sensibilização ao tema será realizada com a exibição do filme “Vida 

Maria” de Márcio Ramos (duração: 08h35min), que retrata de maneira 

impactante a pobreza extrema de uma menina no sertão cearense e sua 

continuidade nas gerações subsequentes; onde este ciclo vicioso poderia ser 

quebrado pela ação da escola, mas isto não acontece devido essa não fazer 

parte da vivência da família.  
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 A seguir será feita a leitura do texto: Um pouco sobre diversidade, 

escola e inclusão (CUNHA, p. 17): 

 

 O texto relata a história que aconteceu em uma pequena cidade do 

interior, onde uma emissora de televisão realizou uma reportagem que 

pretendia verificar o grau de instrução e conhecimento das pessoas que viviam 

em zonas rurais. A repórter entrevista um velho campeiro lhe fazendo 

perguntas fora de seu contexto cultural, e o velho também, lhe faz perguntas 

que estão fora do contexto cultural da repórter, e sabiamente mostra-lhe o 

equívoco de seu pré-julgamento. 

  Este texto refere-se à importância da valorização dos “saberes” de 

cada pessoa, de acordo com a vivência de cada um. Desta forma, pretende 

levar a reflexão da comunidade escolar, quanto à valorização dos 

conhecimentos que os alunos trazem para a sala de aula; pois o aprender 

acontece mediante a motivação, sendo que para que isto ocorra, o aluno 

precisa sentir-se parte do “ambiente escolar”. Como afirma Vasconcellos (1992)        

parafraseando Paulo Freire: “Ninguém motiva ninguém, ninguém se motiva 

sozinho, os homens se motivam em comunhão, mediados pela realidade.”  

 

 Após serão apresentadas as demais oficinas deste Caderno 

Pedagógico em datashow: 

 

Oficina 2:  Violência: física, verbal e psicológica. 

Oficina 3:  Leitura do livro Perseguição (relatos de bullying na escola). 

Oficina 4:  Analisando a História - Compreendendo a Nossa História. 

Oficina 5:  Colocando-se no lugar do outro. 

Oficina 6:  Retratando sua história. 

 

 Encerra-se a oficina com a exibição do vídeo: Adolescente – Terça 

Insana (duração: 08h43min).  

 

Tempo da oficina: Duas aulas. 

 

Recursos: Datashow, pendrive e textos impressos.
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                                                         OFICINA 2 

 

 

 

Tema: violência: física, verbal e psicológica. 

Público Alvo: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

Objetivo:  

 

 A violência no ambiente escolar está entre os problemas cotidianos, 

mais comuns e presentes no dia a dia da escola. Fazendo com que muitas 

vezes sejam ignorados pela comunidade escolar, dando abertura para a 

entrada de novos agressores e consequentemente, novas vítimas. 

 No regimento interno de grande parte das escolas, a agressão física é 

vista como ato indisciplinar; contudo, não há registro sobre as outras formas de 

violência, que podem ser tão ou mais prejudiciais para aqueles que a sofrem. 

 Aos diferentes tipos de violências escolares, denominamos como 

bullying; sendo este compreendido como toda forma de agressão física e 

verbal, intencional e repetitiva, que ocorre sem motivação evidente, sendo 

exercida por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo 

de intimidar e agredir aquele que não tem a possibilidade ou capacidade de se 

defender.  Além disto, grande parte dos alunos que testemunham o bullying não 

denuncia seus autores por medo de se tornarem as novas vítimas. 

 Esta oficina tem por objetivo, trabalhar as diferentes formas de 

violência presentes no âmbito escolar, fazendo com que os alunos consigam 
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identificá-las, compreendam sua gravidade e sintam-se a vontade para relatar 

suas vivências como agredidos ou agressores, e até mesmo, como meros 

expectadores. 

 

 Desenvolvimento da atividade: 

 

  Será exibido aos alunos o filme Meninas Malvadas de Tina Fey:, como 

forma de sensibilização ao tema. 

  Após será dialogado com os alunos, sobre as diferentes formas de 

violência que estão presentes no cotidiano escolar, diferenciando cada uma 

delas: física, verbal e psicológica. 

  Em seguida os alunos em grupos de cinco, farão recortes de gravuras 

ou desenhos, que retratem as três formas de violência discutidas. Após cada 

grupo irá colar no mural afixado no quadro-giz (conforme representação 

abaixo), as gravuras/desenhos selecionados pelo grupo, e em breve relato, 

justificarão a escolha das gravuras/desenhos em relação a cada tipo de 

violência. 

 

FÍSICA VERBAL PSICOLÓGICA 

 

 

 

 

   

 

  A seguir, em um grande círculo, a partir da discussão da atividade 

anterior, os alunos serão motivados a relatar as diferentes violências que já 

presenciaram ou sofreram no ambiente escolar. 

 

  Para finalizar esta oficina, cada aluno responderá uma pesquisa em 

forma de questionário, conforme descrito abaixo. Esta visa à coleta de 

informações sobre o índice de violência sofrido entre os alunos de uma turma 

de 7º ano do Ensino Fundamental. . 

 

 



7 

 

Pesquisa: A Violência no Ambiente escolar. 

  IDADE:_______            SEXO: (M)  (F)                                                                                               

NÚMERO DE REPROVAÇÕES: (0) (1) (2) (3)   

1 Você já sofreu algum tipo de violência na escola?  (sim)   (não) 

2 Qual o tipo de violência sofrido?  (física)    (verbal)    (psicológica) 

3 Já praticou algum tipo de violência contra algum colega?  (sim)   (não) 

4 Qual o tipo de violência que usou?  (física)    (verbal)    (psicológica) 

5 Você já presenciou algum colega sendo agredido verbal ou fisicamente? 

(sim)   (não) 

6 Como você reagiu a este episódio? 

(fiquei quieto)                                  (contei para o professor/funcionário)  

(defendi o colega agredido)            (ajudei o colega agressor) 

 

7 Como a maioria de seus professores reage diante de situações de 

violência entre os alunos em sala de aula? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8 Como você agiria no lugar de seu professor? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9 Você gosta de sua escola?  (sim)   (não) 

10 Como poderia torná-la melhor? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11 Você gosta de estudar?  (sim)   (não)  

12 Por quê? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

13 Como será possível acabar com a violência na escola? Dê a sua 

sugestão: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Recursos: Datashow, mídia em DVD, pendrive, papel bobina, revistas, gibis, 
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papel sulfite, cola, tesoura, fita crepe, lápis de cor, lápis grafite, borracha, giz de 

cera e pesquisa impressa. 

 

Tempo da oficina: Duas aulas. 

 

 



9 

 

OFICINA 3 

 

 

 

Tema: Leitura do livro Perseguição (relatos de bullying na escola). 

Público Alvo: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

Objetivo: 

 

  Visando intervir contra as atitudes de violência em sala de aula, 

responsáveis pelos sentimentos de medo, angústia e ansiedade em muitos 

alunos que sofrem ou testemunham estas agressões, serão desenvolvidas 

atividades de leitura, reflexão e discussão do livro Perseguição, de Tânia 

Alexandre Martinelli, que trata de situações de bullying vivenciadas por dois 

adolescentes na escola, onde um deles relata as situações sofridas por ambos, 

colocando as conseqüências em suas vidas. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

  Exibição do vídeo: Adolescente – Terça Insana (duração: 08h43min).  

  Solicitar aos alunos, que formem duplas ou trios, para fazerem a 

leitura coletiva, dos capítulos do livro: Perseguição, de Tânia Alexandre 

Martinelli; levando em conta que o livro contém 33 capítulos. Com o auxílio do 

Datashow, demonstrar como prosseguirá esta tarefa, onde cada grupo será 

responsável por dois capítulos, distribuído de acordo com a sequência da 

história, conforme o quadro abaixo: 
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DUPLAS CAPÍTULOS 

01 Como todo o santo dia  -  Prova 

02 O caso da lousa  -  Meu inimigo 

03 Sumiços  -  Bilhete 

04 Redação  -  Férias, merecidas férias 

05 Linda noite  -  Segundo semestre 

06 A menina do espelho  -  Celular 

07 Medusa  -  Caos 

08 Coisas antigas  -  Colegas do 9º ano 

09 Internet  -  Parecia pesadelo 

10 O vizinho  -  Meu passado 

11 Uma pista  -  Sobrenome 

12 Site de relacionamento  -  Agora, sim 

13 Encontro  -  Cartas 

14 Boa desculpa  -  Viagem 

15 Leonardo  -  Diário 

16 Broncas e mais broncas  -  Lixo 

LEITURA REALIZADA PELO PROFESSOR PDE 

17 Formatura  

 

 Após a leitura, cada dupla/trio apresentará oralmente o capítulo lido, 

em uma grande roda de leitura mediada pelo professor PDE, de acordo com a 

numeração seqüencial dos capítulos. 

  A seguir será aberto à discussão e análise da história, e o professor 

PDE fará a mediação nas interferências livres de cada aluno participante. 

 

Recursos: Livro: Perseguição, Datashow, pendrive, papel sulfite, lápis grafite, 

caneta e borracha. 

 

Tempo da oficina: Quatro aulas. 
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OFICINA 4:. 

 

 

 

Tema: Analisando a História - Compreendendo a Nossa História 

Público Alvo: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

Objetivo:  

 

 Através da análise das situações vivenciadas pelos personagens da 

história do livro Perseguição, as características pessoais de cada personagem, 

o modo de agir de cada um deles diante de cada situação, as consequências 

da violência em suas vidas; procurando sempre transpor as situações vividas 

pelos personagens aos alunos, fazer com que se sintam no lugar do outro 

(agressor, agredido ou expectador). Esta oficina pretende sensibilizar os alunos 

quanto ao sofrimento causado por atitudes de agressão, brincadeiras 

ofensivas, fofocas, entre outros comportamentos que podem levar a sérias 

conseqüências na vida daqueles que a recebem.  

 Durante as discussões que ocorrerão após a leitura e resposta de cada 

questão apresentada, o professor PDE fará a mediação, indicando diferentes 

opções através de questionamentos que levem os alunos a não praticarem o 

bullying, combatê-lo caso sejam alvo deste e não terem medo de denunciar o 

agressor. 
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Desenvolvimento da atividade: 

  

 Dispor as carteiras em forma de um grande círculo e pedir que os 

alunos formem duplas. 

 Cada dupla participante deverá retirar uma questão escrita sobre a 

história, de uma caixa, que circulará na grande roda, e após alguns minutos 

farão a leitura e análise da questão de forma oral e registro por escrito. 

 Quando todos já tiverem terminado, uma dupla iniciará a atividade, 

lendo sua questão em voz alta, como também a resposta, fazendo a devolutiva 

ao grande grupo. Os demais alunos poderão interferir, dando a sua opinião 

sobre a questão.  

 Ao final, todas as duplas terão participado da atividade. 

 

Questões: 

 

  Como você descreveria os personagens Léo e Malu? 

  Como é retratado o relacionamento dos colegas em sala de aula? 

  Você sabe identificar qual o tipo de violência que Léo e Malu sofreram 

na escola? 

  Como Léo agia diante da violência sofrida? E você como agiria se fosse 

o Léo? 

  Como Malu agia diante da violência sofrida? E você como agiria se 

fosse a Malu? 

  O que você acha da atitude dos agressores? Como eles deveriam agir 

com o colega? 

  Por que, muitas vezes Léo e Malu, não reagiam diante das agressões 

sofridas? 

  Por que os colegas de turma não denunciavam as agressões 

presenciadas? E você, como agiria nesta situação? 

 Em uma situação de bullying na escola, seus colegas denunciariam o 

aluno agressor? Por quê? 

 Como seus professores agem diante da violência a um aluno em sala de 

aula? 
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 E você? Como agiria se fosse um dos professores de Leo e Malu? 

 Quais as atitudes que a escola poderia tomar para acabar com as 

situações de bullying na escola? 

 Você já sofreu com a violência na escola? Como reagiu diante disto? Se 

for apenas um expectador conte e comente como agiu. 

  Você considera que a violência está presente em sua sala de aula? 

Justifique: 

 Leo e Malu eram alvos de violência em sala de aula. Você acredita que 

exista um motivo para isto? 

 Qual acontecimento que marcou a mudança de comportamento de Leo? 

Como você se sentiria se estivesse no lugar dele?  

 Quando Malu fala: “Só o que eu precisava era esquecer, simplesmente. 

E tudo ficaria certo, no devido lugar.” O que ela queria esquecer? Foi possível 

esquecer? E você, o que faria no lugar dela? 

 Leo e Malu foram vítimas de bullying, mas cada um enfrentou a situação 

de uma forma diferente, que influenciou a história futura deles. Comente como 

eles reagirão e quais foram as conseqüências em suas vidas. 

 Em sua opinião, qual atitude seria a mais correta para enfrentar os 

“traumas” causados pelo bullying? Como você agiria se estivesse no lugar de 

Leo ou Malu?  

 Você já ouviu falar de bullying? Sabe o que significa? Qual a relação que 

você pode estabelecer com o título da obra: perseguição? 

 Malu foi vítima de piadas e insultos também pela internet. Você conhece 

pessoas que foram vítimas de agressão pela internet? 

 

Recursos: Questões impressas, Datashow, pendrive, papel sulfite, lápis 

grafite, caneta e borracha. 

 

Tempo da oficina: Duas aulas. 
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OFICINA 5 

 

 

 

Tema: Colocando-se no lugar do outro. 

Público Alvo: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

Objetivo: 

 

  Levar os alunos à reflexão sobre as sérias consequências que o 

bullying pode causar na vida do aluno agredido. As agressões simbólicas, tais 

como: apelidos, brincadeiras de mau gosto, piadas e fofocas, podem causar 

mágoas, angústias, raiva, insegurança, entre outros sentimentos que o sujeito 

levará por toda vida!  

 Nesta oficina os alunos serão divididos em grupos compostos só por 

meninas e outros só por meninos, onde cada grupo será levado a refletir sobre 

os sentimentos e atitudes de um dos personagens (Leo ou Malu), escrevendo 

suas reflexões em forma de carta aos colegas de turma. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

 Dividir os alunos em 6 grupos, colocando meninos e meninas em grupos 

distintos. 
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 Os grupos formados por meninos receberão a questão descrita abaixo, 

devendo ler, discutir e elaborar um texto coletivo que atenda ao que foi 

solicitado. 

Questão:  

 Coloque-se no lugar de Leo e imagine que ele tenha decidido não ir à 

formatura. Contudo, decide enviar uma carta aos colegas de sala, salientando 

os motivos que o levaram a tomar esta decisão. Leve em conta tudo o que ele 

passou na escola, suas angústias e sentimentos, e após, elaborem uma carta, 

em forma de um texto coletivo. 

 

 Os grupos formados por meninas receberão a questão descrita abaixo, 

devendo ler, discutir e elaborar um texto coletivo que atenda ao que foi 

solicitado. 

Questão: 

 Coloque-se no lugar de Malu e escreva o discurso que ela fará como 

oradora da turma, onde ela dará ênfase às questões que a fizeram sofrer 

durante anos na escola. Leve em conta tudo o que ela passou, suas angústias 

e sentimentos. Após, elaborem o seu discurso, em forma de um texto coletivo. 

 

 Após a realização da atividade, formar uma grande roda, para que 

cada grupo fará a leitura de seu texto.  

 No término desta atividade os alunos farão suas reflexões e poderão 

expô-las na roda, inclusive fazendo perguntas aos outros grupos. O Professor 

PDE fará a mediação entre os alunos e a atividade proposta. 

 

Recursos: Questões impressas, Datashow, pendrive, papel sulfite, lápis 

grafite, caneta e borracha. 

 

Tempo da oficina: Duas aulas. 
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OFICINA 6 

 

 

Tema: Retratando sua história. 

Público Alvo: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

Objetivo: 

 

  Fazer com que o aluno valorize sua própria história de vida e conheça 

a história de vida de seus colegas, para que possa compreendê-los, evitando 

assim os “pré-conceitos” que levam aos diversos tipos de violências. 

 Como relata Paulo Freire (1981, p.78): “Não é no silêncio que os 

homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

 O professor PDE fará a leitura da poesia “bullying” (escrita por uma 

adolescente de 12 anos), exibida no datashow. 

 Fazer o seguinte questionamento aos alunos: Leo e Malu tiveram uma 

história. Cada um tem a sua própria história: passado, presente e futuro... 
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Quem é você? Qual é a sua história? Que tal contar a sua? 

 Após, individualmente, cada aluno escreverá a sua história, podendo 

ilustrá-la com desenhos. Essas histórias resultarão em um livro: Histórias de 

vida da minha turma. Os textos produzidos pelos alunos serão digitalizados e 

encadernados. 

 Na grande roda os alunos serão incentivados pelo professor PDE, a 

contar a sua história, com participação livre dos alunos. 

 A seguir, os alunos participarão de uma dinâmica para o fechamento 

das oficinas: “Retrato oculto”. 

  Cada aluno desenhará seu auto-retrato sem identificação e depositará 

em uma caixa que circulará pela roda. 

  Após, os desenhos serão dispostos no centro da grande roda e cada 

aluno, numa sequência, pegará um auto-retrato, tentando identificar a quem 

pertence. Não acertando, receberá dicas dos colegas. 

   Após terem cumprido esta parte da tarefa, todos os alunos receberão 

um bombom com um cartão em branco, onde cada um escreverá no mínimo 

duas qualidades do colega identificado no retrato oculto.  

   Na grande roda, cada aluno fará a entrega do bombom a seu colega, 

lendo em voz alta os elogios feitos no cartão. 

 

 Recursos: Datashow, pendrive, Folhas de rascunho, folhas de sulfite com 

linhas impressas, canetas, lápis grafite, borrachas, folhas de sulfite em branco, 

lápis de cor, giz de cera e canetinhas. 

 

Tempo da oficina: Duas aulas. 
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AVALIAÇÃO DAS OFICINAS 

 

 

 

Público Alvo: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental e Professores da 

Turma. 

 

Objetivo: 

 

 A aplicação dos questionários servirá de feedback ao Professor PDE, 

visando verificar o envolvimento dos alunos com as oficinas desenvolvidas, 

bem como a visão dos professores quanto à qualidade e contribuições destas 

para o efetivo trabalho em sala de aula. 

 

Questões para os Alunos: 

 

  Escreva em um pequeno texto o que você achou deste Projeto: 

  Qual a oficina que mais gostou? Por quê? 

  Teve alguma oficina que você não gostou? Qual? Justifique: 

  Este projeto contribuiu em sua vida de estudante? Justifique: 

  Você gostaria que fossem desenvolvidos outros projetos em sua 

turma? Qual o assunto que deveria ser abordado? 

  Coloque suas sugestões para a melhoria deste projeto: 

 

 

Questões para os Professores: 
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 Escreva em um pequeno texto o que você achou deste Projeto: 

 As oficinas contribuíram para seu trabalho em sala de aula? Por quê? 

 Qual a parte do projeto que você mais gostou? 

 Qual a parte do projeto que você não gostou? 

 Em que este projeto poderia melhorar? 

 Dê suas contribuições ao tema. 
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