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Resumo 

Introdução: Discutir o bullying na escola permite que todos possam ter voz e clamar por seus 

direitos, não somente civis mais por direitos que sejam também sociais. Uma vez que certo 

indivíduo fala a respeito do direito ao livre arbítrio, e não faz uso da tolerância em respeitar a 

diferença de seu próximo, o mesmo não está praticando o respeito. O respeito ao outro e ao 

diferente deveria estar presente na vida do ser humano de sua infância até a sua fase adulta. 

Objetivo: O objetivo desse artigo foi sugerir projetos de aula para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental que tenham como tema central o bullying e a necessidade da construção de uma 

cultura de respeito, tolerância e paz nas escolas e na sociedade. Metodologia: As metodologias 

utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: 

Visando atingir o objetivo proposto, a luz das leituras teóricas e das propostas da pedagogia de 

projetos montamos dois projetos de aula interdisciplinares para serem aplicados no 5° ano do 

Ensino Fundamental.  O projeto 1, intitulado “O que é de menino e o que é de menina”, 

objetivou debater sobre os estereótipos masculinos e femininos em diferentes contextos sociais 

e culturas, proporcionando um momento de reflexão e orientação para desnaturalização dos 

padrões impostos pela sociedade tradicional. O projeto 2, “Cortando o bullying pela raiz” teve 

como objetivo trabalhar a conscientização de alunos e professores frente ao tema bullying 

combatendo esse mal de forma consciente e significativa, promovendo uma cultura de paz e 
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tolerância no espaço escolar e na própria sociedade da qual esses indivíduos fazem parte. 

Conclusão: Para construir uma cultura de paz dentro e fora da escola, o trabalho com a temática 

bullying não pode ser uma ocasião que acontece uma vez e outra, ela precisa ser uma constante 

na escola. É fundamental que a escola perceba que as vítimas de bullying não são apenas aquelas 

que apresentam obesidade, etnia, classe social ou religiosidade diferente da maioria, na verdade 

elas só são mais uma das muitas realidades que são atacadas cotidianamente. Uma vertente que 

a escola parece ignorar é o bullying ocasionado pelas questões de identidade gênero e de 

orientação sexual, por isso nosso foco nessa pesquisa esteve nesses dois tipos de bullying e 

procuramos apontar que o respeito ao diferente, a àqueles que fogem dos estereótipos sociais e 

de gênero deve ser colocado em prática dentro e fora do espaço escolar.  
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