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De cabeça baixa
Mirna Pinsky

Projeto de trabalho interdisciplinar
Guia do professor

Este guia pretende levar os alunos a aprofundar sua compreensão 
sobre o tema tratado na obra De cabeça baixa, o bullying, e produzir 
um blog sobre esse fenômeno.

As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. Na pri-
meira, procura-se motivar os alunos para a leitura integral do livro. Na 
segunda, o objetivo é promover a integração entre texto e contexto, 
utilizando o primeiro como ponto de partida para a discussão do tema 
em questão. Na terceira parte, buscamos orientar a elaboração de um 
blog sobre a temática do bullying. Professores de Inglês, Geografi a, 
Filosofi a e Artes podem contribuir para a realização das atividades 
presentes neste guia.
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Motivação para a leitura

1. Converse com a classe: o que mais chamou a atenção dos alunos 
na leitura da obra? Que pontos em comum é possível estabelecer 
entre as opiniões de todos? Aos poucos, direcione a discussão 
para os reflexos psicológicos desencadeados pela prática do 
bullying. Como Sofia e Stela Maria se sentiam uma em relação 
à outra? Como os alunos se sentiriam se vivessem as situações 
retratadas no livro? Enquanto eles se manifestam, anote na lousa 
palavras que representam esses sentimentos, como “vergonha”, 
“raiva”, “prazer”, “desprezo” etc. 

Do texto ao contexto

2. O professor de Inglês pode dar início às pesquisas com uma 
aula sobre a palavra bullying e sua origem (do verbo to bully, 
que significa ameaçar, assustar, atacar, e do substantivo bully, a 
pessoa que realiza a agressão). Ele deve explorar como o verbo 
se tornou um substantivo que trata de um fenômeno recente 
de agressão, que ocorre repetidamente, tanto de forma verbal 
como física. O professor também pode abrir para discussão: por 
que a palavra não foi traduzida para o português? O bullying só 
acontece nos EUA? É também uma oportunidade para discutir 
a “importação” de palavras na língua portuguesa. 

3. O professor de Geografia pode ampliar a discussão apresentando 
a história recente do bullying, que se tornou reconhecido como 
um fenômeno nos anos 2000. Há diversos casos de ataques sérios 
em escolas nos EUA inspirados pelo bullying. Se achar pertinente 
e houver tempo, o professor pode mostrar alguns documentários 
sobre o assunto, como o filme “Bullying”, disponível no YouTube 
(Direção: Lee Hirsch. França, 2011, 12 anos): <https://www.you-
tube.com/watch?v=3xdQprk_InI>. Também é interessante discutir 
iniciativas para combater esse tipo de comportamento, incluindo 
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legislação específica contra esse tipo de agressão. O estado de New 
Jersey, nos EUA, por exemplo, implementou em 2011 a lei mais 
rigorosa do país, determinando que todas as escolas reportem 
casos de bullying ao Estado, além de possuir um especialista no 
combate a essa prática, responsável também por notificar pais e 
treinar professores para lidar com casos de bullying. As ações no 
sentido de prevenir esse tipo de violência também influenciam a 
classificação da escola no ranking estadual. 

4. É importante debater, nas aulas de Língua Portuguesa ou 
Filosofia, os aspectos psicológicos do bullying, abordando 
questões como: qual a origem dessa violência? Quais os focos 
do bullying? Estimule os alunos a buscar respostas e oriente-os 
a pensar sobre questões como etnia, nacionalidade, religião, 
orientação sexual e deficiência física ou mental. Oriente-os a 
pesquisar estudos recentes sobre as causas e as consequências 
psicológicas do bullying. 

Criação de um blog

5. Na aula de Língua Portuguesa, discuta a chamada “linguagem 
da internet”. Os alunos, sem dúvida, terão opiniões sobre isso. 
Em seguida, apresente o conceito de blog. Pergunte se eles leem 
algum e cite blogs de diferentes assuntos – pessoais, jornalísticos, 
literários, cinematográficos etc. (se possível, visite alguns blogs 
na sala de informática). Espera-se que os alunos percebam que, 
apesar de publicado na internet, o blog é um meio de comunica-
ção que vem ganhando legitimidade e, portanto, costuma trazer 
linguagem próxima da variedade padrão. 

6. Peça que os alunos formem grupos e explique que eles deverão 
montar um blog sobre a temática do bullying. Há diversos sites 
que permitem que isso seja feito de maneira simples. Leve os 
alunos à sala de informática e apresente alguns deles, como 
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Blogspot, Wordpress e Wix. Deixe-os à vontade para escolher 
o site e os layouts. Peça o auxílio do professor ou técnico de 
informática, se houver um. Alerte que o blog será pessoal, o 
que significa que eles podem (e devem) inserir suas opiniões, 
além das pesquisas realizadas. É importante incentivá-los a, 
na medida do possível, criar os próprios textos, não apenas 
compartilhar conteúdos encontrados on-line. O blog deverá ser 
alimentado durante algumas semanas, à medida que os alunos 
forem pesquisando a respeito do assunto e criando posts com 
suas descobertas e opiniões.

7. O professor de Artes também pode contribuir com o projeto in-
centivando os alunos a produzir vídeos para colocar no blog. Os 
vídeos podem ter diferentes formatos e objetivos: apresentação 
do grupo e do projeto, debate entre o grupo, discussão sobre 
documentários assistidos, reportagens etc.  

8. Após a montagem e algumas semanas de postagem no blog, cada 
grupo deve falar sobre seu processo de trabalho e apresentar o 
site para a turma. Na sala de informática, todos devem visitar 
periodicamente os blogs dos demais e acompanhar as postagens, 
comentando e deixando sua opinião. Estimule os membros da 
coordenação e da direção da escola a ver os blogs também e peça 
que os alunos façam o mesmo com seus amigos e familiares, pois 
o bullying é um tema que atinge a toda a comunidade escolar e 
deve ser enfrentado por todos, em conjunto. 
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