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RESUMO 

 
Introdução: A proposta dessa pesquisa foi apresentar as características do bullying dentro do 

ambiente escolar bem como as leis de combate ao bullying e a necessidade de se buscar, 

mediante intervenção pedagógica, desenvolver a consciência social e de empatia dos alunos. 

Objetivo: O objetivo desse artigo foi discutir os aspectos negativos e consequências dos 

diferentes tipos de bullying e propor um projeto de aula com a Turminha da Graça para alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental. Metodologia: A abordagem metodológica para elaboração 

deste artigo foi a pesquisa bibliográfica qualitativa e a pedagogia de projetos. Resultados e 

discussão: Partindo do levantamento bibliográfico sobre o bullying, suas causas, características 

e consequências montou-se uma sugestão de projeto de aula com o título “Trabalhando o 

bullying no 6º ano do ensino fundamental: Turminha da Graça-Buu para o Bullying”, tendo 

como objetivo conduzir os alunos à consciência social e ética acerca dos efeitos do bullying 

sobre a vítima e a necessidade de mudança de postura. Utilizou-se recursos audiovisuais, 

pesquisa, debate e construção de redações a partir de trechos de textos motivacionais sobre o 

bullying. Conclusão: Tendo em vista a importância da escola no processo de construção 

humana, a proposta foi de se trabalhar o bullying com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 

pautando-se na disciplina de Língua Portuguesa como ferramenta pedagógica, aliando 

consciência social ao currículo escolar. Além disso, visou-se apresentar o que vem a ser o 

bullying e a relação de poder e força bem como conduta reiterada que vitimiza os alunos 
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impactando tanto sua vida escolar como particular. Ainda foi proposto uma sugestão de projeto 

para se trabalhar o combate do bullying por meio da tomada de consciência ao dispor sobre o 

mal que ele acarreta tendo como recurso pedagógico a Turminha da Graça. 
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