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RESUMO 

Introdução: A escola tem papel fundamental para a instauração de ações voltadas a criação e 

estabelecimento de convivências democráticas nas mesmas e neste contexto enfrentar os 

condicionantes e as consequências nocivas das práticas de bullying. Para isso estas práticas 

precisam ser assumidas, dialogadas, entendidas e combatidas. O papel da escola é disponibilizar 

aos alunos situações pelas quais seja demonstrado que neste espaço coabitam variadas culturas 

e consequentemente várias pessoas, sendo que cada uma delas possui características e 

peculiaridades, mas não podemos negar que todas têm algo em comum, a necessidade e o direito 

de ser respeitado. Objetivo: O objetivo deste artigo foi sugerir projetos para que a escola 

promova ações voltadas ao combate de práticas de bullying. Metodologia: A abordagem 

metodológica desta pesquisa foi qualitativa, com pesquisa bibliográfica e montagem de 

sugestão de projetos sobre o tema para serem aplicados em sala de aula. Resultados e 

discussão: Sugerimos dois projetos interdisciplinares para serem aplicados a alunos do 4° e 5° 

anos do Ensino Fundamental. O projeto 1 intitulado “Combatendo o bullying: uma ameaça na 

escola” teve como objetivo atuar, tanto com os alunos, como pais e responsáveis, buscando 

medidas educativas que combatam as ações de violência na escola. No projeto 2 “Hora de falar 

de bullying: construindo um blog com os alunos” visamos criar um blog da turma com os 

alunos, a ser administrado pelo professor, disponibilizando um meio público de conversa sobre 

o tema do bullying. Conclusão: Ao montarmos as sugestões de projetos buscamos dentre outros 
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mecanismos, aqueles que a nosso ver chamam atenção de crianças e de jovens, além de criar 

gibis, encenar as produções dos alunos, sugerimos a utilização de meios tecnológicos como o 

blog para publicizar o aprendido em sala de aula. Buscamos dar protagonismo às crianças e aos 

jovens para que de fato o que for construído seja incorporado pelos mesmos.  
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