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Jogo duro



Conhecendo a obra
Título: Jogo duro
Autora: Eliana Martins
Ilustrações: Veridiana Scarpelli
Coleção: Toda Prosa
 Sinopse: Nildo é um menino humilde, mas estudioso, que um dia quer ser engenheiro agrô-
nomo. Uma grande chance se apresenta para ele quando, com a ajuda do pai de Marina, seu 
amor platônico, consegue uma bolsa em uma escola de prestígio. Mas há quem tente colocar 
obstáculos em seu caminho, duvidando de sua capacidade e se recusando e aceitá-lo. Entre 
altos e baixos, Nildo segue em frente com seus planos e, com a ajuda de uma nova amiga, 
enfrentará quem tentar impedi-lo de seguir seus objetivos e fazê-lo duvidar de si mesmo.
Assuntos: amizade, bullying, preconceito, intolerância, discriminação.
Interdisciplinaridade: Ética, Sociologia, Língua Portuguesa.

Por que esse livro foi indicado?
Nessa faixa etária, os alunos já têm bastante formação e maturidade para refletir a fundo a 

respeito da realidade a fim de discutirem temas delicados como preconceitos e bullying. O livro 
aborda discriminação e preconceito, mas também mostra como o bullying, ainda mais quando 
associado a esses dois elementos, pode prejudicar a vida de uma pessoa em muitos níveis, do 
emocional ao social. Isso abre a possibilidade de debates sobre a sociedade, o comportamento, 
a interação entre eles e sobre como compreendê-los nos faz entender melhor a realidade de cada 
um, ter empatia com as pessoas e deixar os preconceitos para trás.

Por que esse livro foi indicado na obra Tempo de 
Português – 7o ano?

O objetivo deste Projeto de Leitura, desenvolvido para acompanhar a obra Tempo de Portu-
guês – 7o ano, é disponibilizar a você, professor, um material que amplie o trabalho com a Unidade 2, 
que aborda vários tipos de preconceito, e com a Unidade 5, que fala sobre o bullying. O livro Jogo 
duro proporciona uma reflexão sobre esses temas ao mostrar histórias reais de pessoas que já foram 
discriminadas por sua cor, condição social etc. e que já sofreram bullying por diversos motivos.

A história mostra não apenas como essas ações podem afetar a vida de uma pessoa, mas 
também as consequências que podem gerar para quem as pratica. Mostra ainda como preconcei-
tos são infundados, levando a uma reflexão sobre por que é importante combatê-los. 

O debate pode ser feito também com o Capítulo 6 do livro – Informações sobre cidadania –, 
que, apesar de abordar outros aspectos do exercício da cidadania, pode abrir espaço para discutir 
bullying e discriminação.

Aquecimento
No começo da aula, escreva na lousa as seguintes palavras: preconceito, discriminação e se-

gregação. Em seguida, comece uma conversa com os alunos perguntando se sabem o que essas 
palavras significam e se são a mesma coisa ou se há diferenças entre elas.

Em um primeiro momento, apenas deixe que digam o que pensam e anote na lousa as res-
postas. Depois, peça que, em grupo, procurem a definição de cada palavra em um dicionário e 
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discutam entre eles o que descobriram. Solicite, então, que compartilhem com o resto da turma 
as conclusões a que chegaram.

Os alunos deverão entender que preconceito se trata de um juízo que se faz de alguém sem 
conhecê-lo, sem ter experiências anteriores negativas em relação a esse alguém. É uma opinião 
e/ou um julgamento que se faz do outro sem ter bases concretas para isso. Discriminação, por 
sua vez, é o ato de considerar, principalmente com base em preconceitos, que alguém é inferior a 
outro apenas por ser diferente dele em algum aspecto (étnico, religioso, econômico etc.). Assim, 
o tratamento recebido por essa pessoa é, de forma negativa, diferenciado em relação aos outros, 
muitas vezes resultando em desrespeito aos direitos dela, humilhações etc. Pode-se dizer que dis-
criminação é o ato de colocar o preconceito “em prática”. A segregação decorre do preconceito 
e da discriminação: as pessoas que os sofrem são isoladas das outras, em relação tanto ao espaço 
(sendo impedidas de frequentar os mesmos lugares) quanto a direitos e acesso a bens de con-
sumo. No final, os alunos devem chegar à conclusão de que as palavras podem ser ligeiramente 
diferentes, mas que têm forte relação umas com as outras.

Depois, pergunte se conhecem exemplos reais de preconceito, discriminação e segregação. 
Ouça as histórias de cada um e indague o que acham delas e o que, na opinião deles, deveria ser 
feito em cada caso.

Por último, explique-lhes que o livro a ser lido trata desse tema e de outros, igualmente 
importantes. 

Encaminhamentos
Explore o título do livro com os alunos. O que eles entendem pela expressão “jogo duro”? 

Em seguida, leia com eles a quarta capa e o texto da orelha. O que eles entendem agora pela 
expressão? O que imaginam que encontrarão na história?

Dentro do livro, explore brevemente com eles o sumário. Depois de analisar esses elementos, 
pergunte se imaginam do que a história do livro trata e o que os leva a pensar isso.

Como o livro é mais extenso, você pode pedir aos alunos que o leiam em casa ou, se preferir, 
pode lê-lo aos poucos com eles em sala de aula, alguns capítulos por dia. 

Peça que, quando lerem o livro, marquem as passagens que julgarem mais importantes para 
a história, as partes que mostram uma “virada” nos eventos, uma mudança de rumos. Solicite 
também que marquem as que possam ter causado uma quebra de expectativa. Depois, peça que 
compartilhem quais passagens marcaram e por quê. Esses pequenos exercícios ajudam os alunos 
a compreender o texto.

Fechamento
Pergunte o que acharam do livro, da forma pela qual a história é narrada, dos personagens etc. 

Em uma roda de conversa, peça que relacionem o livro ao debate inicial sobre preconceito, discri-
minação e segregação. O que os alunos identificaram na história? Há personagens que sofrem com 
isso? Por quais motivos? Em qual momento sofreram preconceito, em qual sofreram discriminação 
e no qual houve tentativa de segregá-los? Além disso, é muito importante também falar sobre o 
bullying, que Nildo e sua amiga Lelé sofrem por serem quem são. Como se dá o bullying no caso 
deles? Ele está relacionado ao preconceito e à discriminação que sofrem? Depois, pergunte o que 
acharam dos personagens e do final da história. Como os alunos veem Nildo, Lelé, Arouca, o pai de 
Marina, Marina e a família de Nildo? Por quê? O final da história lhes agradou? Por quê? 

É provável que digam que o consideraram um bom final porque é feliz e justo com um per-
sonagem que provoca empatia no leitor. Nesse momento, é interessante dar uma “cutucada”, 
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pedindo aos alunos que tentem se lembrar de casos de bullying, preconceito etc. na escola ou 
em outro lugar frequentado por eles. O final foi feliz? A pessoa que sofreu com isso superou tudo 
ou segue magoada? Será que o que ela sofreu teve impactos mais profundos em sua vida? Nesse 
momento, os alunos não precisam falar sobre esses casos, mas apenas pensar neles. Por fim, peça 
que escrevam uma redação um pouco diferente das outras. Ela deverá retratar o ponto de vista de 
alguém que sofreu bullying, discriminação etc. ou que os praticou. Os alunos podem inventar um 
personagem e, com base nele, criar uma entrevista e uma reportagem fictícias. Para isso, podem 
se basear em casos reais, que eles mesmos tenham vivido ou testemunhado. Fica a critério de 
cada um. O importante é que o ponto de vista do personagem fique claro e que a redação tenha 
uma relação clara com os temas do livro. Essa atividade, além da prática da escrita, envolve um 
exercício de empatia – importante quando se fala de bullying e discriminação –, de modo a levar 
os alunos a pensar sobre a sociedade em que vivem e o próprio comportamento, questionando-
-os. Essa produção pode ser feita com o auxílio do livro Tempo de Português – 7o ano, usando as 
atividades de produção de texto da Unidade 5, que abordam campanhas de conscientização e o 
gênero reportagem.  

Ampliando o tema
As várias formas de preconceito e discriminação

No livro, Nildo é vítima de alguns preconceitos. Um morador do prédio acha que, por conta 
de suas origens e condição financeira, ele gosta de frequentar festas “na laje do Gonzaga”. Seus 
colegas de escola, pelas mesmas razões e por ele ser bolsista, acham que ele não sabe de nada 
e o consideram inferior. Os colegas da outra escola praticavam bullying contra ele por ele ter um 
bom amigo, insinuando que era homossexual. Já os da escola nova fazem o mesmo por ele usar 
tênis “de mulher”. Nessas atitudes é possível identificar preconceito de classe e homofobia. Os 
alunos sabem do que se trata? Converse com eles a respeito, de modo a fazê-los entender por 
que é errado e prejudicial. Para esse debate, é interessante trabalhar com os professores de So-
ciologia e Filosofia.

Em seguida, pergunte aos alunos se conhecem outros tipos de preconceitos. Quando o as-
sunto é esse, normalmente o primeiro que aparece é o racismo, e é muito importante abordá-lo. 
O que é o racismo? Os alunos acham que ele é comum no Brasil? Mostre a eles alguns dados 
mais simples, como os disponíveis em <www.cartacapital.com.br/revista/767/o-racismo-em-nume
ros-6063.html> e <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/09/para-onu-racismo-no-brasil
-e-institucionalizado-4596829.html>. É interessante falar também sobre o racismo velado. No link a 
seguir há um texto interessante a respeito disso: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/
2015/10/voce-e-racista-so-nao-sabe-disso-ainda.html>. É importante que, durante a conversa, os 
alunos percebam que se trata de um assunto complicado de abordar no Brasil porque há uma 
crença de que no país não há racismo, há no máximo casos isolados. Pergunte-lhes se já presen-
ciaram situações de racismo explícito, mas leve-os a pensar também nas situações do dia a dia 
que envolvem racismo velado e passam despercebidas. Após a reflexão, a ideia dos alunos sobre 
o assunto continua a mesma?

Aborde também outras questões relacionadas a preconceito. Para isso, organize os alunos 
em grupos. Cada grupo ficará responsável por pesquisar um tipo de preconceito, como a discri-
minação nesses casos costuma se dar e os dados referentes a isso. Alguns temas para pesquisa 
podem ser: discriminação de gênero, homofobia, transfobia, discriminação religiosa, capacitismo, 
xenofobia, discriminação em relação a doenças, gordofobia etc. Explique aos alunos que deverão 
descobrir do que se trata o tema designado a eles, colher dados sobre esse assunto, pesquisar 
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exemplos reais, descobrir se algum é crime previsto em lei, se há campanhas contra esse pre-
conceito específico, como normalmente ocorre a discriminação e como ela afeta quem a sofre, e 
resumir tudo em um cartaz, que deverá ser apresentado ao resto da turma.

Se achar conveniente, você pode conversar brevemente com eles sobre cada tema, apenas 
para introduzi-los e dar um norte à pesquisa de cada um. 

Para essa discussão, é interessante e importante que os alunos reconheçam os próprios pre-
conceitos. Depois de todas as pesquisas, eles admitem ter algum? Qual é a relação deles com 
o tema? Continuam com o preconceito ou estão dispostos a mudar? Agora entendem como ele 
pode ser prejudicial à pessoa que sofre discriminação? Se julgar adequado, você pode perguntar 
também se alguém já se sentiu discriminado e por qual motivo. Nessa discussão, é interessante 
questioná-los sobre por que alguns grupos discriminados causam mais empatia que outros (por 
exemplo, por que não há tanta comoção quando um haitiano e um árabe são discriminados no 
Brasil? Será que isso também não revela um preconceito por parte do resto da sociedade, que 
escolhe não se revoltar contra o preconceito sofrido por essas pessoas?). Para finalizar, você pode 
propor-lhes que façam uma exposição de fotografias. Em grupos ou individualmente, eles devem 
escolher um grupo que sofre discriminação e fazer uma colagem de fotografias. É importante 
observar, porém, que as imagens devem ser positivas, sem mostrar situações de discriminação. 
O objetivo do trabalho é apresentar a humanidade dessas pessoas e a beleza delas, cada uma à 
sua maneira. Essas colagens podem ser expostas na escola justamente para que outras pessoas 
vejam esses aspectos. As imagens podem ser retiradas de revistas, jornais e demais plataformas. 
Os alunos que escolherem fotografar as pessoas devem pedir permissão antes de fazê-lo.

O bullying
Nildo é alvo constante de bullying por parte dos colegas. Sua amiga Lelé também passa a ser 

quando entra na escola dele, por conta de seu estilo e sua aparência. Os alunos percebem isso no 
livro? O que acham desse fato? 

Pergunte aos alunos: O que é, exatamente, bullying? Ouça as respostas e anote-as na lousa. 
Em seguida, pergunte se acham que esse é um problema recorrente na escola e por quê. Eles já 
presenciaram casos de bullying? Alguém admite já tê-lo praticado ou sofrido com ele? Depois, 
leve-os a refletir sobre os ambientes em que o bullying ocorre. É apenas na escola ou em outros 
locais também? Será que a internet também acaba sendo um ambiente propício para isso, já que 
possibilita anonimato, criação de páginas, de grupos, montagens etc.?

Depois de uma conversa inicial a respeito do assunto e seus desdobramentos, peça aos 
alunos que façam individualmente uma breve pesquisa sobre o bullying entre jovens no Brasil e 
no mundo. Eles deverão descobrir: 

• Qual é a definição exata de bullying? De onde vem essa expressão?

• Quantos jovens dizem já ter sofrido ou praticado bullying?

• Quais são os dados sobre bullying na internet (em redes sociais, blogs, fóruns on-line 
etc.)? É algo que vem ganhando espaço ou se mantém constante?

• Como costuma ocorrer o bullying na escola? E na internet? É possível que uma perse-
guição iniciada na escola continue na internet?

• Quais costumam ser as consequências para quem sofre bullying? 

• Há algum grupo de pessoas que costuma ser alvo maior e mais constante de bullying? 
Por quê?

4



Com as descobertas em mãos, faça com os alunos mais uma roda de debate sobre o assunto, 
dessa vez para saber se eles descobriram coisas de que não sabiam e se mudaram de postura em 
relação ao tema.

Quando achar que os alunos já estão bem familiarizados com o tema, você pode trabalhar 
com eles o fato de que muitas vezes o bullying está ligado diretamente ao preconceito, pois nor-
malmente quem sofre com ele é considerado “diferente” de alguma forma, ou seja, é discrimi-
nado. Isso pode levar, em longo prazo, a um certo nível de segregação, pois a pessoa vai sendo 
afastada do convívio com os outros. Ela pode fazer isso por conta própria, para evitar mais humi-
lhações pelos que praticam o bullying, para evitar que a pessoa se integre ao resto do grupo ou 
pela combinação das duas coisas. Os alunos já haviam pensando no assunto dessa forma? O que 
acham disso agora? Ao pensarem nas pessoas que sofrem bullying na escola e em outros lugares, 
sentem mais empatia?

Para finalizar, você pode propor que comecem uma campanha contra o bullying na escola uti-
lizando tudo o que discutiram e as informações que colheram durante as pesquisas. É importante, 
na campanha, abordar também essa questão na internet. Se quiserem, eles podem colher depoi-
mentos de pessoas que já sofreram bullying (o motivo, onde ele ocorreu, os impactos emocionais 
e na vida etc.) e que o praticaram e entendem hoje que isso é errado. Essa atividade ajuda a trazer 
o tema ainda mais para perto da realidade dos alunos.

Para saber mais
O apartheid na África do Sul e as leis de Jim Crow nos EUA

A discriminação, principalmente a racial, já foi prática de Estado em alguns países, prevista 
em lei e com duras punições a quem tentasse confrontá-la. É o caso do apartheid na África do Sul 
(que durou de 1948 a 1994) e das leis de Jim Crow no sul dos Estados Unidos (que vigoraram entre 
1876 e 1965). Para falar sobre elas, é bom trabalhar com os professores de História e Sociologia.

Pergunte aos alunos se já ouviram falar disso. O que sabem a respeito? Ainda existe situação 
parecida? Em seguida, peça que façam, individualmente, uma pesquisa sobre o assunto. Eles de-
verão entender que o apartheid na África do Sul foi um sistema de segregação racial criado pelos 
brancos, que eram a minoria da população, por meio do qual os negros chegaram até mesmo a 
perder a cidadania e não podiam sequer andar nas calçadas, consideradas “lugares para os bran-
cos”. Foram criados movimentos de resistências que sempre foram reprimidos, e líderes contra o 
apartheid, como Nelson Mandela, foram presos. Nos EUA, enquanto as leis Jim Crow vigoraram, 
os negros não podiam nem mesmo utilizar a mesma porta de entrada dos brancos nos estabele-
cimentos e era comum haver, por exemplo, restaurantes para brancos e restaurantes para negros 
– nestes últimos, às vezes, eles eram impedidos até de usar os talheres. Além disso, os negros, 
apesar de serem considerados cidadãos, não podiam votar (direito que só conseguiram depois de 
inúmeros protestos e muitas mortes). 

É fundamental também que os alunos identifiquem figuras e grupos relevantes associados a 
esses fatos, como Nelson Mandela, Desmond Tutu, Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Malcolm-X e 
os Panteras Negras etc. Por que são importantes e qual é seu significado para o movimento negro?

Você pode assistir com eles ao filme Selma: uma luta pela igualdade, que mostra a luta de 
Martin Luther King Jr. pelo direito de voto aos negros nos Estados Unidos. É interessante, ainda, o 
documentário Os Panteras Negras: Vanguarda da revolução, que mostra a história e a luta desse 
grupo.

Terminada a discussão desses temas, pergunte aos alunos: Apesar de o apartheid e de as leis 
de Jim Crow não existirem mais legalmente, será que discriminações e segregações raciais ainda 
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existem na África do Sul e nos EUA? Ouça as respostas e, em seguida, apresente-lhes alguns 
fatos, como o alto índice de homicídio de negros norte-americanos por policiais brancos e o fato 
de na África do Sul os negros ainda sofrerem com racismo e pouco acesso à educação, saúde de 
qualidade etc. O que os alunos pensam disso e por que acham que o racismo persiste, mesmo 
com o fim das leis que o institucionalizavam? Para isso, é importante falar também sobre o racis-
mo estrutural no mundo, que impede, mesmo sem segregação por parte do Estado, que pessoas 
negras disfrutem de seus direitos mais básicos e que tenham acesso à boa educação, saúde, jus-
tiça etc. É fundamental que fique claro para eles que o racismo independe de institucionalização, 
motivo pelo qual é difícil falar sobre o tema em lugares como o Brasil, que vendem uma imagem 
de democracia racial, já que as leis de segregação foram extintas após a abolição da escravidão, 
embora na prática o preconceito continue existindo e cause um enorme atraso à vida de quem é 
vítima dele e, no longo prazo e em maior escala, ao desenvolvimento do país.

Se quiser, é possível abordar também a discriminação que outros grupos sofrem em diferen-
tes regiões do mundo – por exemplo, os ciganos na Europa, que sofrem perseguições de grupos 
nacionalistas e neonazistas e que chegaram a ser, em grande quantidade, expulsos da França 
pelo ex-presidente Nicolas Sarkozy. Há também os curdos no Oriente Médio, que sempre sofre-
ram perseguições de governos como o do então ditador do Iraque Saddam Hussein e que hoje 
con ti nuam sendo perseguidos, por exemplo, na Síria, pelo governo de Bashar al-Assad e pelos 
terroristas do Estado Islâmico. Mais recentemente há a questão dos refugiados, sobretudo na 
Europa, que, apesar de serem bem recebidos por parte da população, muitas vezes são vistos 
como possíveis terroristas, pessoas que querem viver às custas dos Estados europeus, que não de-
veriam estar lá porque sua cultura e religião são diferentes etc. É possível falar ainda dos judeus da 
Alemanha nazista, que foram sistematicamente perseguidos pelo Estado sob o regime de Adolf 
Hitler, perdendo seus direitos gradualmente até serem mortos em campos de concentração. O 
que os alunos podem concluir disso tudo? Eles acham que o mundo caminha para um futuro com 
menos ódio e discriminação ou que ainda há muito a fazer? 

Sobre a autora
Eliana Martins

Anos atrás, o condomínio onde eu morava contratou um novo zelador. Vieram ele, a esposa 
e dois filhos. O menino já beirava seus treze anos. Logo vi que ele era diferente. Quando soube 
que eu era escritora, adorou. Vinha sempre conversar comigo sobre livros e filmes. Eventualmente, 
eu o via cabisbaixo. Não se adaptara à nova escola do bairro, nem podia acompanhar a vida dos 
novos amigos do edifício. Foi a vida desse menino que me levou a escrever esse livro. Uma história 
de lutas e descobertas: do amor, da amizade e, principalmente, da sua força interior.

Sobre a ilustradora
Veridiana Scarpelli

Nasci, moro e trabalho em São Paulo. Sou formada em Arquitetura e dei várias voltas até 
entender que na ilustração estava meu lugar. E percebi, um pouco como o Nildo, que descobrir 
nosso lugar dentro da gente nos faz pertencer a todos os lugares e ter muito mais força pra en-
frentar o jogo da vida, que pode, tantas vezes, ser bem duro mesmo. Isso foi lá em 2007. Desde 
então, ilustro jornais, revistas e livros e, em 2012, lancei meu primeiro livro como autora – O Sonho 
de Vitório (editora Cosac Naify).
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Atividades 
1. No livro, Nildo sofre com deboches de um morador do prédio e de colegas da escola cuja 

condição financeira é melhor que a dele. Você já ouviu falar de preconceito de classe? O que 
é? Se não sabe, pesquise e anote suas conclusões a seguir. 

2. No Brasil e em muitas outras partes do mundo, racismo é crime. Porém, muitas vezes quem o 
pratica acaba saindo impune. Em sua opinião, por que isso ocorre? 

3. A xenofobia é um problema no mundo todo. Em alguns lugares, imigrantes brancos, prin-
cipalmente europeus e norte-americanos, são bem-vindos e bem tratados pela população. 
Outros, como árabes e negros, muitas vezes são hostilizados. Em sua opinião, por que alguns 
grupos são tratados de forma diferente de outros?

4. No Brasil e no mundo há diversas campanhas que procuram combater o racismo, a homofo-
bia, o machismo etc. Você sabe exemplificar alguma? Reflita sobre o que vê hoje no mundo e 
responda: Em sua opinião, essas campanhas têm contribuído para uma maior conscientização 
das pessoas e para a diminuição de crime de ódio? Por quê? 

 

Preconceito de classe é aquele que alguém de determinada classe social tem em relação a 

pessoas de outra classe, geralmente menos privilegiada, justamente porque são de classes 

sociais diferentes, o que pode, muitas vezes, gerar exclusão social.

Respostas pessoais. Espera-se que os alunos citem que as leis do Brasil e em outras partes do 

mundo referentes à questão possibilitam interpretações e brechas para que as pessoas não 

sejam devidamente punidas.

Respostas pessoais. Professor, entenda que esse assunto é delicado, pois está diretamente 

relacionado a escolhas pessoais e opiniões que, muitas vezes, foram aprendidas e/ou impos-

tas por outras pessoas, como pais e familiares. Os grupos citados são considerados minoria, 

ainda que contem com uma quantidade maior de pessoas – como os negros, que são maioria 

no Brasil. Esses grupos são, muitas vezes, desrespeitados devido a características físicas, so-

taques e condições sócio-econômicas.

Respostas pessoais. Espera-se que os alunos usem campanhas contra discriminação e notí-

cias relacionadas ao tema para chegar à própria conclusão. Embora consideradas, por mui-

tos, inefi cazes acredita-se que campanhas de conscientização e educação social sejam formas 

mais efi cientes de informar, educar e resolver problemas como esse.
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