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Apresentação
Os pais de Gustavo decidem sair de São Paulo e viver na Chapada Diamantina (BA). A família busca uma vida mais 
tranquila, sem a agitação e a violência da cidade grande. O adolescente não gosta da ideia de deixar seus amigos 
e começar uma nova vida onde não conhece ninguém. Para complicar, na escola, Gustavo torna-se o alvo de 
agressões físicas, comandadas por Cristiano, o valentão da turma. Gustavo é sempre atacado por um grupo de 
meninos e não tem chance de se defender. A situação fica cada vez mais grave e Cristiano passa a exigir dinheiro 
para não agredi-lo.  Gustavo apenas revela o conflito para seus melhores amigos que ficaram em São Paulo, Leo 
e Lia. Enquanto Leo recomenda que ele revide, que ataque o agressor com o kung fu, que domina, Lia pede 
para ele tentar dialogar com Cristiano e, também, contar o que está acontecendo para seus pais. Paralelamente 
ao conflito, a realidade de Cristiano é revelada ao leitor: um garoto pobre, que perdeu o pai muito cedo e, 
agora, está com a mãe gravemente doente. Gustavo tende a /chega a pensar em revidar as agressões e segue 
Cristiano até um rio da cidade, mas lá encontra o rival chorando e desiste da desforra. A mãe de Cristiano falece 
e quem apoia o menino é justamente a família de Gustavo, que lhe oferece o emprego temporário durante as 
férias como guia turístico na pousada da família. Conhecendo-se melhor, longe do ambiente escolar, Gustavo e 
Cristiano aprendem a se respeitar e tornam-se amigos. Luiz Ribeiro e Rita Kawamata discutem a convivência com 
as diferenças e a presença da violência no cotidiano adolescente, apresentando uma história realista e propondo 
reflexões sobre situações comuns do dia a dia, e próximas do jovem leitor.

Justificativa
A violência faz parte da realidade de todo cidadão, em maior ou menor escala, de forma direta ou indireta. 
Reconhecer as atitudes violentas no cotidiano, refletir sobre a melhor forma de lidar com elas, perceber a 
importância de uma postura não-violenta são  fundamentais na formação dos jovens cidadãos. Neste livro, o 
professor encontrará um recurso bastante rico e extremamente didático para abordar o assunto sob diferentes 
aspectos e relacioná-lo aos temas transversais: pluralidade cultural, ética e cidadania, trabalho e consumo, 
saúde. O livro apresenta uma história de ficção que aproxima o leitor do tema central, e ainda, três tipos de 
quadros informativos que, ao longo do texto, ampliam o conteúdo da narrativa (Você Sabia?), propõem reflexão 
sobre situações polêmicas (Fique esperto!) e indicam caminhos para o protagonismo juvenil (Você em ação).

Violência tem fim?
Autor: Luiz Ribeiro e Rita Kawamata
Elaboração do Projeto: Shirley Souza

*Shirley Souza é comunicóloga formada pela ECA/USP, especialista em educação ambiental pelo SENAC e escritora de 
livros infantis e juvenis. Iniciou sua carreira como escritora em 2005 e, desde então, publicou 45 livros. Em 2008 ganhou 
os prêmios literários Jabuti, pelo livro Caminho das Pedras, e Jóvenes del Mercosur (Argentino), por Rotina (nada normal) 
de uma adolescente em crise. Pela PAULUS, publicou, entre outros títulos, Um caso muito sujo, Mundo real chamando 
e Uma coisa puxa a outra.
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Projeto pedagógico 
Propõe atividades que aprofundem a reflexão iniciada no livro e levem o leitor a avaliar criticamente o 
seu comportamento em relação ao respeito às diferenças, e frente a situações de violência no dia a dia, 
estimulando-o a analisar sua realidade e a refletir sobre seu papel enquanto cidadão.

Temas secundários
Agressões no cotidiano escolar, amizade, preconceito, convivência familiar, convívio com a diversidade, formas 
de lidar com a violência.

Temas transversais
Pluralidade Cultural, Ética e Cidadania, Trabalho e Consumo, Saúde.

Indicação
Ciclo 2 – indicado para alunos a partir do 7º ano. 

Interdisciplinaridade
A temática abordada ao longo do livro pode ser desenvolvida nas disciplinas de: Língua Portuguesa, História, 
Geografia e Artes.

Objetivos
• Exercitar as habilidades de leitura e de escrita do estudante.

• Promover a análise crítica de conteúdos e de comportamentos do cotidiano.

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre formas de violência.

• Incentivar o protagonismo juvenil em atividades que extrapolem o universo da sala de aula e cheguem 
à comunidade.

• Avaliar o comportamento dos alunos e de suas famílias em relação à violência no dia a dia.

• Levar o estudante a perceber a importância de se respeitar as diferenças, bem como de lidar com os conflitos 

de forma não-violenta.

• Refletir criticamente sobre a presença da violência no mundo atual.

Propostas de atividade
Antes da leitura
Promover uma roda de conversa sobre a violência, propondo perguntas que aproximem o tema do cotidiano 
dos alunos, como: 

1. O que é violência? 

2. Que exemplos de violência vocês podem citar, que sejam presentes aqui na escola ou na região em 
que vivemos? 
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3. Vocês já presenciaram algum ato violento? Como foi? Como se sentiram? 

4. Vocês já foram vítimas de algum ato violento? Como foi? Como se sentiram?

5. Qual a maneira certa de reagir frente a uma atitude violenta?

6. Vocês concordam com o ditado “Olho por olho, dente por dente.”? Por quê?

7. Acham que o diálogo pode resolver qualquer situação de conflito? Por quê?

Discutir a violência no cotidiano escolar:

1. Quais atitudes presenciadas aqui na escola vocês consideram violentas? Por quê?

2. Aqui na escola já aconteceu algum caso de briga com agressão física? Como foi? Qual foi o motivo do 
conflito? O que vocês acham dessa atitude?

3. Por que as pessoas se agridem fisicamente?

4. Se vocês presenciam uma briga, o que fazem?

Pedir que tragam definições de “violência”. A partir da análise dessas definições:

1. Avaliar o próprio comportamento, identificando atitudes, falas ou pensamentos presentes no cotidiano 
de cada um que possam ser considerados violentos. 

2. Incentivar que proponham comportamentos  que promovam uma convivência pacífica na escola e uma 
atitude não-violenta na resolução dos conflitos. Com as ações sugeridas podem realizar uma mobilização no 
colégio, por meio de uma campanha de conscientização, uma passeata ou um debate temático, por exemplo.

Promover uma roda de conversa sobre a violência na região em que vivem, a partir de  perguntas como: 

1. Qual o tipo de violência mais temido por suas famílias? Por quê?

2. Qual o tipo de violência mais noticiado em nossa região?

3. Como a violência atinge aos jovens da região em que vivemos?

4. Vocês acham que os jovens estão mais expostos à violência? Por quê?

Dê espaço para os alunos exporem o que pensam e compararem suas opiniões e conhecimentos. 

Após a leitura
Analisar com a classe o comportamento dos personagens em diversas ocasiões e comparar essas atitudes com 
o que seus alunos pensam, discutindo situações como:

1. Leo defender que Gustavo deve reagir agressivamente à violência sofrida, atacando Cristiano e seus 
companheiros.

2. Lia tentar convencer Gustavo a conversar com Cristiano e a resolver o conflito pacificamente.

3. Lia considerar que o melhor é Gustavo conversar com seus pais sobre o que está acontecendo.

4. Gustavo não procurar a ajuda dos adultos e tentar resolver o problema sozinho.
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5. Cristiano atacar Gustavo sempre em grupo, contando com o apoio dos colegas para agredir sua vítima.

6. A família de Gustavo ter chamado Cristiano para trabalhar na pousada, mesmo depois de saber de todo 
o ocorrido.

O objetivo é promover a troca de experiências e levar o aluno a refletir sobre as atitudes e os valores dos 
personagens, analisando-os criticamente e comparando-os com seu próprio modo de ver o mundo e de agir. 

Discutir situações diversas descritas no livro, comparando-as com a realidade de seus alunos. Para isso, analise 
com a turma:

1. As agressões dirigidas a Gustavo, apenas pelo fato de ele ser de outro estado.

2. Os professores não perceberem as atitudes violentas de Cristiano e seus amigos. 

3. Os pais de Gustavo não notarem as agressões sofridas pelo filho.

4. A maioria dos alunos que presenciam as agressões sofridas por Gustavo não fazer nada para defendê-lo.

A partir desses e de outros fatos destacados por você, leve os alunos a refletirem sobre a presença da violência 
no dia a dia, discutindo as diferentes reações frente aos atos violentos, a percepção do que acontece ao outro, 
bem como o papel que eles podem desempenhar no combate à violência. 

Pedir para os alunos destacarem da história exemplos de ações violentas, agressões e situações onde ocorram 
algum tipo de discriminação. Anotar os casos citados no quadro e, então, debater: 

1. Essas atitudes machucam ou magoam? Por quê?

2. Alguma dessas ações pode ser considerada brincadeira? Por quê?

3. Existem situações parecidas a essas aqui na escola? Quais?

4. Como vocês se comportam em relação a elas?

Você pode direcionar a discussão para algum problema de convivência recente de sua turma ou de sua escola, 
fazendo o paralelo com o livro lido.

Pedir que proponham uma ação de conscientização que possa ser coordenada pela turma, envolva a comunidade 
escolar e seja ampliada para o bairro, como: uma campanha educativa – pela paz, focando os principais tipos 
de violência presentes em sua comunidade; uma passeata pela valorização da convivência pacífica; um dia de 
atividades que estimulem a convivência e o respeito pelas diferenças; um ato divulgando a importância de se 
resolver os conflitos pacificamente etc. A atividade pode ser feita em grupos e as ideias poderão ser discutidas 
por toda a turma. Se considerar viável, uma delas poderá ser escolhida para ser executada de fato pela classe.

Analisar com os alunos a linguagem típica de internet que aparece nas conversas virtuais dos personagens. 

1. Reler com eles os diversos momentos de bate-papo encontrados ao longo do livro. 

2. Comparar a linguagem usada nos chats com a do restante do livro. 

3. Identificar as características dessa linguagem, a partir de exemplos retirados do livro.

4. Discutir a adequação da linguagem ao meio e ao momento, exemplificando diferentes situações do 
cotidiano dos adolescentes e as diferentes linguagens adequadas a essas ocasiões.
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5. Propor que reescrevam algum dos diálogos virtuais do livro segundo a norma padrão. Compartilhar e 
comparar os textos reescritos.

Debater diferentes aspectos do texto lido e promover atividades que exercitem a comunicação escrita:

1. Analisar as características do narrador do livro e a forma como ele narra a história. Reescrever trechos 
da história, modificando o foco narrativo e discutindo as consequências dessas mudanças: o que muda na 
estrutura do texto? O que muda para o leitor?

2. Avaliar a linguagem usada no texto literário e nos quadros informativos: são parecidas? Que diferenças 
é possível identificar? Propor para que criem continuações para a história, mantendo foco narrativo e 
linguagem empregados no livro lido.

Sugerir a criação de um texto argumentativo com o tema: “Violência tem fim?”. Compartilhar as redações em 
uma roda de leituras, dando espaço para os alunos comentá-las.

Atividade e interdisciplinaridade
Em parceria com o professor de Artes:

1. Promover uma pesquisa sobre como a arte retrata a violência ao redor do mundo e ao longo do tempo. 
Você pode destacar as grandes obras de arte que têm a guerra ou atos violentos como temática. Também 
é interessante analisar obras de grafite, que retratam a realidade urbana.

2. Propor a adaptação do texto lido para uma peça teatral a ser encenada para todo o colégio.

3. Orientar a criação de manifestações artísticas com o tema violência. Os alunos podem criar pinturas, 
esculturas, instalações, músicas etc. Preparar uma exposição no colégio com as produções da turma.

Em parceria com o professor de História:

1. Fazer uma pesquisa identificando os números da violência em nosso país, em especial os que envolvem 
jovens. Debater a relação do jovem com a violência, enumerando casos reais que ilustrem os dados 
estatísticos encontrados pelos alunos.

2. Realizar uma pesquisa na escola levantando:
- quem já sofreu algum tipo de violência
- que violência foi essa
- quem já presenciou um ato de violência

- como agiu

Em sala de aula, discutir as respostas dadas e analisar o que era esperado e o que surpreendeu a turma.

3. A partir da pesquisa realizada na comunidade escolar, discutir ações de combate às formas de violência 
identificadas. 

4. Debater: o ser humano é naturalmente um ser violento? Orientar os alunos a retomarem informações 
dos quadros ao longo do livro para embasar a discussão.



7 

5. Destacar dos quadros informativos do livro diferentes formas de lidar com a violência. Relacionar essas 
abordagens com as diversas culturas e suas respectivas épocas.

Em parceria com o professor de Geografia:

1. Buscar exemplos de violência que envolvam jovens ao redor do mundo, na atualidade. Debater os 
conflitos e suas motivações, analisando a origem dos atos violentos.

2. Pesquisar a cultura da não-violência. Como é essa realidade nos dias de hoje? Há campanhas pela paz 
em nosso país? E no restante do mundo? Qual o envolvimento dos jovens nessas ações?

3. Produzir um mapa mundi, identificando os números relacionados à juventude e violência ao redor do 
globo. Se preferir, o mapa pode ser apenas de nosso país, identificando e comparando os dados de cada 
região brasileira.

Um assunto puxa o outro
Proponha para a turma uma ampla reflexão sobre violência , apresentando alguns questionamentos:
• Será que o jovem é mais violento que o adulto? Por quê?
• O que é mais comum entre os seus colegas: aplicar a regra do “olho por olho, dente por dente”? ou resolver 
conflitos sem violência? 
• Como você reagiria se alguém começasse a agredi-lo continuadamente como aconteceu com Gustavo?
• E como agiria se isso acontecesse com um colega de classe?

Depois, sugira uma análise do próprio comportamento, pedindo que respondam individualmente e por escrito:
• Você se considera uma pessoa violenta?
• Como você reage quando alguém o provoca?
• Se alguém o xinga, o que você faz?
• Se, aparentemente sem motivo, alguém lhe dá um empurrão, o que você faz?
• Como você reage quando não consegue algo que queria muito?
• Você já brigou com alguém? Se sim, as agressões foram apenas verbais ou também físicas?
• Você considera que tem atitudes violentas apenas em algumas situações específicas? Quando isso ocorre?
Depois, em uma roda de conversa, leve os alunos a compartilharem suas respostas e realizarem uma autoanálise 
de suas atitudes no dia a dia.

Ao final, questione:
• De zero a dez, como vocês avaliam a presença da violência no cotidiano dessa turma? (sendo 0 para nada 
violenta e 10 para muito violenta)
• Vocês imaginavam que o resultado seria esse? Por quê?
• O que podemos fazer para incentivar a convivência respeitosa entre os colegas?
• O que podemos fazer para diminuir a violência em nosso dia a dia?
Analise algumas das sugestões e, se considerar viável, promova um projeto a partir de uma delas, com o 
objetivo de sensibilização e conscientização da comunidade local.
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Desafio
Divida a turma em grupos e promova uma reflexão, a partir da leitura do livro: Como vocês agiriam se 
estivessem na situação de Gustavo? E como se comportariam se um aluno novo chegasse aqui na sala e 
passasse a ser agredido pelos alunos mais populares da turma? Participariam das gozações? E das agressões 
físicas? Ficariam quietos? Defenderiam o aluno novo? Denunciariam? 

Leve os alunos a avaliarem criticamente a realidade vivida por eles, a atitude comum no colégio, e a destacar 
exemplos que estejam presentes no cotidiano deles. 

Analise também a realidade do bullying na sua escola: conhecem alguém que foi vítima dessa prática? 
Participou de algum tipo de agressão? Isso acontece aqui na escola? E entre os amigos de fora da escola? 
A ideia é que eles exponham tanto atitudes que adotam (éticas ou não), quanto comportamentos que 
considerem ideais.

Proponha as seguintes perguntas a seus alunos, para que reflitam e respondam individualmente:

1. Cristiano tinha uma vida difícil e seu comportamento revelava uma certa revolta em relação a tudo o que 
viveu. Você acha que as dificuldades enfrentadas por Cristiano justificam a sua atitude agressiva? Será que 
agredindo Gustavo, ele estava atacando tudo aquilo que invejava no menino – uma família estruturada, 
boa situação financeira, bom desempenho na escola? Você considera que Cristiano merecia uma punição 
maior por suas atitudes violentas? Por quê? Pensa que a postura dos pais de Gustavo, ajudando Cristiano, 
foi a melhor para essa situação? Por quê?

2. Como você vê a atitude de Gustavo que chegou a pensar em comprar um canivete para se vingar de 
Cristiano? Em sua opinião, o que teria acontecido se Gustavo tivesse revidado as agressões? Você considera 
que Gustavo agiu corretamente não contando o que acontecia a seus pais ou a algum professor? E o que 
pensa sobre Gustavo ter perdoado Cristiano, ajudado o ex-rival nos estudos e até se tornado amigo dele? 
Isso aconteceria com você? Por quê?

Seus alunos podem compartilhar suas respostas e opiniões em uma roda de conversa e debatê-las com os 
colegas.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo; 
atividades de redação e criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do traba-
lho pedagógico com a obra Violência tem fim?, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser determinantes 
do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades 
específicas de sua turma.

Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br
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