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Resumo 

Introdução: Nos últimos tempos o bullying tem chamado a atenção de pesquisadores e 

educadores do mundo todo, pois pode levar as vítimas ao isolamento, queda na aprendizagem, 

doenças psicossomáticas e traumas que, em alguns casos, geram ações de violência contra o 

outro ou contra si (suicídio). Objetivo: O objetivo desse artigo foi discutir aspectos do bullying 

no ambiente escolar e sugerir um projeto de aula que sobre o tema nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica 

qualitativa e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Para atingir o objetivo proposto 

sugerimos um projeto de aula voltado para o 6° ano do Ensino Fundamental, com o título: 

“Chega de bullying: Juntos combatemos a violência”. O referido projeto teve como objetivo 

informar a escola e a comunidade sobre as consequências do bullying e, por meio do 

conhecimento sobre o tema, diminuir os conflitos físicos e psicológicos entre os alunos. Foi 

pensado para ser desenvolvido em 6 etapas que envolveram pesquisa, produção sobre o tema e 

apresentação dos trabalhos a comunidade. Conclusão: O bullying não pode ser considerado 

como apenas uma brincadeira entre crianças e adolescentes, pois suas consequências podem ser 

desastrosas a curto, médio e longo prazo, influenciando a vida dos envolvidos e levando ao 

aumento da violência na sociedade. O ambiente escolar deve trazer conforto e ser propício para 

que o processo de aprendizagem flua de forma positiva e significativa e para isso a escola deve 

abrir espaços e tempos para a discussão do fenômeno bullying em todas as modalidades nas 

quais ele se apresenta e procurar formas de auxiliar os alunos a superar a violência e construir 

uma cultura de paz dentro e fora do ambiente escolar.  

Palavras-chave: Bullying. Combate. Ensino Fundamental. 

1. Introdução 

Nos últimos tempos o bullying tem chamado a atenção de pesquisadores e educadores 

do mundo todo, pois pode levar as vítimas do bullying ao isolamento, queda na aprendizagem, 

doenças psicossomáticas e traumas que, em alguns casos, geram ações de violência contra o 

outro ou contra si (suicídio). Zequinão et. al. (2019, p. 183) afirmam que “o bullying sempre 

tem como objetivo ferir e magoar a vítima, ocorrendo principalmente de três maneiras: 
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agressões físicas diretas; agressões verbais diretas; e agressões indiretas” persistentes que 

opõem os agredidos e os agressores. E ainda contam com um terceiro grupos os espectadores 

que presenciam as agressões e não se posicionam.  

 A escola é um dos locais nos quais mais se registram ações de bullying pois, as crianças 

e adolescentes, convivem com os agressores que, insistentemente, as perseguem por serem 

diferentes: negros, magros, altos, usar óculos, gordos, etc. As agressões e intimidações podem 

variar de piadas sobre a aparência, passando por ataques físicos e nas redes sociais. O fato do 

bullying ter início na escola não quer dizer que ele fica restrito aos muros da instituição, ele os 

ultrapassa e reflete-se no comportamento social das crianças e jovens.   

O objetivo geral foi discutir aspectos do bullying no ambiente escolar e sugerir um 

projeto de aula que trabalhe com o tema nos anos finais do Ensino Fundamental.   

2. Metodologia 

Neste artigo foram utilizadas duas metodologias: a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de 

projetos para desenvolver as partes teóricas e práticas.  

 A pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo foi feita por meio do levantamento, 

leitura, crítica e utilização de material impresso e online sobre o tema do bullying. Esse material 

foi a base da parte teórica do artigo e nos permitiu conhecer mais sobre o tema.  

 A pedagogia de projetos foi utilizada para o desenvolvimento da sugestão de um projeto 

de aula interdisciplinar sobre o bullying a partir da disciplina de Língua Portuguesa. A 

pedagogia de projetos é uma proposta de aprendizagem significativa na qual o aluno constrói 

seu conhecimento por meio de atividades em grupo, com pesquisas, uso de diferentes gêneros 

textuais, TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) e outros meios visando encontrar 

soluções possíveis para um problema real inicial.  

 A pedagogia de projetos deve ter como principal construtor o aluno, que por meio de 

espaços e tempos terá a “oportunidade de autonomia, compreensão e experiências que se 

formam no contato interpessoal, na pesquisa, no diálogo conjunto para alcançar os objetivos 

propostos.” Promovendo “a transformação e a interação da escola com a comunidade, no 

crescimento e fortalecimento das relações e do conhecimento dentro e fora da sala de aula”. 

(SILVA; DAVI, 2019, p. 146) 

Nessa proposta o professor é o mediador do conhecimento, acompanhando os passos do 

aluno sem dar respostas prontas. 

3. Resultados e discussão 

A Lei Federal n. 13185, de 06 de novembro de 2015, que institui o Programa de 

Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), no seu artigo 2, caracteriza   

 
a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou psicológica 

em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:  
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I - ataques físicos;  

II - insultos pessoais;  

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;  

IV - ameaças por quaisquer meios;  

V - grafites depreciativos;  

VI - expressões preconceituosas;  

VII - isolamento social consciente e premeditado;  

VIII - pilhérias. (BRASIL, 2019, p. 01) 

 

 Essas caracterizações ajudam a perceber que o bullying se expressa de diferentes modos 

e a lei ainda levanta a questão de que o bullying se adaptou ao mundo digital, formando uma 

nova modalidade ciberbullying que eleva o nível da intimidação ao “depreciar, incitar a 

violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento 

psicossocial” (BRASIL, 2019, art. 2, § único) que se tornam mais constantes e indefinidos já 

que as redes sociais promovem um certo nível de anonimato ao agressor.  

 Prudente aponta que  

 
[...] o bullying (termo inglês que significa tiranizar, intimidar) é um fenômeno 

que pode ocorrer em qualquer contexto no qual os seres humanos interagem, 

tais como, nos locais de trabalho (workplacebullying, mobbing ou oral, como 

vem sendo chamado no Brasil), nos quartéis, no sistema prisional, na igreja, 

na família, no clube, através da internet (cyberbullying ou bullying digital) ou 

do telefone celular (móbile bullying), enfim, em qualquer lugar onde existam 

pessoas em convivência (PRUDENTE, 2008 apud HAMMES; SCHWINN, 
2019, p. 05). 

  Todas as diferentes formas de bullying denotam relações de poder entre aqueles que 

estão envolvidos e que acaba provocando sofrimento contínuo e repetitivo. Muitas vezes os 

envolvidos não percebem a gravidade dos traumas que estão causando ao outro. (FANTE, 2008, 

p. 36) Devemos ressaltar que a temática desse artigo foi voltada para o bullying na escola. A 

instituição escolar é um dos espaços em que o bullying é mais recorrente e no qual se tem mais 

pesquisas sobre como ele afeta os alvos de tais comportamentos violentos.  

Essas e outras considerações nos auxiliaram na montagem de uma sugestão de projeto 

de aula interdisciplinar para o 6° ano do Ensino Fundamental, tendo como título “Chega de 

bullying: Juntos combatemos a violência” e como objetivo  Informar a escola e a comunidade 

sobre as consequências do bullying e, por meio do conhecimento sobre o tema, diminuir os 

conflitos físicos e psicológicos entre os alunos. Por meio de vídeos, pesquisa e produção de 

material (cartilha) os alunos serão levados a refletir sobre o bullying e contribuir para a 

construção de uma cultura de paz na escola e na sociedade.  

4. Considerações finais 

O bullying não pode ser considerado como apenas uma brincadeira entre crianças e 

adolescentes, pois suas consequências podem ser desastrosas a curto, médio e longo prazo, 
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influenciando a vida dos envolvidos e levando ao aumento da violência na sociedade. O 

ambiente escolar deve trazer conforto e ser propício para que o processo de aprendizagem flua 

de forma positiva e significativa e para isso a escola deve abrir espaços e tempos para a 

discussão do fenômeno bullying em todas as modalidades nas quais ele se apresenta e procurar 

formas de auxiliar os alunos a superar a violência e construir uma cultura de paz dentro e fora 

do ambiente escolar.  
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