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RESUMO  

Introdução: O bullying é uma realidade enfrentada por professores de todo o mundo, 

consistindo, basicamente, na prática de atos violentos, com agressões físicas e/ou verbais, 

voltadas para uma vítima que, em regra, se encontra em uma situação de vulnerabilidade, 

sendo indefesa. Justifica-se o tema pela importância do assunto em consonância com 

aprendizagem. Objetivo: O artigo tem como objetivo orientar os alunos de forma adequada 

que sofrem ou sofreram bullying. Metodologia: A pesquisa constou de pesquisa bibliográfica 

e pedagogia de projeto. O projeto Bom relacionamento trata de um trabalho com o sexto ano. 

Resultados e discussão: Nos últimos anos percebemos que a violência na escola tem 

aumentado. Em se tratando da violência podemos constatar que o bullying também é uma 

forma de violência. O bullying é um constrangimento porque passa uma criança, o aluno ou 

uma pessoa. O aluno tem suas aprendizagens e seus sofrimentos também dentro e fora da 

escola. Sabemos que os alunos deixam de ir à escola ou de realizar suas práticas escolares por 

medo de bullying. Essa violência pode acontecer em qualquer lugar: escolas, familiares, entre 

vizinhos, locais de trabalho, clubes e recentemente na internet, ampliando ainda mais o 

alcance e o impacto da agressão. Conclusão A escola tem papel fundamental como 

mediadora de conflitos, pois é no ambiente escolar que as crianças têm o primeiro contato 

com as diferenças. Foi observada essa prática durante a realização nos estágios interferindo na 

prática da sala de aula e durante o recreio. Assim, as atividades aproximam mais um aluno do 

outro, que comecem a aprender a trabalhar em equipe, a entender que competição é necessária 

devido à relação de desafio da superação, saberá também que há regras e que devem ser 

cumpridas para obter sucesso. 
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