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 1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: A contribuição da Educação Física no contexto da inclusão: possibilidades de 

prevenção do bullying entre alunos. 

Autor (a): Ana Maria Opuchkevitch Cortes 

Disciplina/Área: Educação Física 

Escola de Implementação do Projeto e sua localização: Colégio Estadual Barão de Capanema, 

Rua Prefeito Antônio Witchemichem, S/N. 

Município da escola: Prudentópolis 

Núcleo Regional de Educação: Irati 

Professor (a) Orientador (a): Ms. Debora Gomes 

Instituição de Ensino Superior: Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Resumo: Vivemos num mundo marcado por diferenças e diversidade e a busca constante por uma 

educação que contemple a participação de todos em um espaço democrático faz com que a educação 

inclusiva seja debatida nos diversos segmentos sociais. A escola tem como princípio a garantia do 

acesso a uma educação onde todos sejam reconhecidos e respeitados. A disciplina de Educação Física, 

neste aspecto, deve permitir que todos vivenciem as práticas corporais refletindo sobre as mesmas, 

sem exclusões. Neste sentido, o objetivo deste projeto de intervenção pedagógica é analisar a 

possibilidade de contribuição da Educação Física no contexto da inclusão dos alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Barão de Capanema, no município de Prudentópolis, 

buscando minimizar as práticas de bullying recorrentes no contexto escolar. Para tanto, foi elaborado 

um caderno pedagógico com subsídios teórico-metodológicos e atividades sistematizadas. O 

referencial bibliográfico encontra-se sustentado a partir de Soler (2005); Mantoan (2005); Rossato e 

Rossato (2013). Espera-se com este estudo contribuir para o processo de ensino aprendizagem em 

torno da Educação Inclusiva fomentando um trabalho com o intuito de que as diferenças não se tornem 

desigualdade. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Educação Física. Bullying. 

 

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 

Público Alvo: As atividades serão desenvolvidas com os alunos do 7º ano do ensino 

fundamental de período vespertino. 
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 2. APRESENTAÇÃO 

 

Mudanças culturais e legais estão fazendo com que alunos de diferentes contextos, 

com necessidades e deficiências variadas cheguem a escola regular em todos os níveis e 

etapas de ensino. 

A educação é complexa assim como seus sujeitos, mas o seu objetivo precisa ser 

sempre o de disponibilizar meios para que estes consigam avançar sempre para a melhor 

realização de seus propósitos de vida. 

Uma escola não pode ser considerada uma instituição democrática se não atender aos 

interesses e as capacidades de todos os alunos, sem discriminações ou exclusões para que 

todos tenham grandes ganhos. 

Segundo Valdez (2014, p.18) “a escola é o reino das diferenças; portanto, todos temos 

necessidades de diferentes tipos de ajuda”. Diante desta abordagem a escola enquanto 

heterogênea é fonte de enriquecimento e aprendizagem mútua onde a diversidade1 não deve 

ser vista como um problema a resolver, mas como uma riqueza para apoiar a aprendizagem de 

todos. 

É inaceitável que as pessoas sejam excluídas do meio escolar em razão das 

características que possuem como a cor da pele, peso, altura, deficiência, síndromes, 

orientação sexual ou por não possuírem condições financeiras que acessem os padrões de 

consumo impostos pela sociedade atual. 

 Neste sentido, um dos principais aspectos da inclusão escolar é identificar as barreiras 

que a impedem de acontecer. Pode ser o prédio, a organização da escola, a forma de ensinar, o 

currículo, a forma de pensar das pessoas, mas sem dúvida, a mudança de mentalidade na 

convivência com o diferente, com o diverso é a barreira mais difícil de transpor.  

A tentativa de transformar a escola num espaço mais acolhedor e integrador de 

diferenças, onde a inclusão é prioritária, permite a todos da comunidade escolar que vivam a 

experiência de conviver com as diferenças, respeitando-as e entendendo-as como algo 

inerente ao ser humano. 

                                                 
1 Do ponto de vista cultural, a diversidade pode ser entendida como a construção histórica, cultural e social das 

diferenças. A construção das diferenças ultrapassa as características biológicas, observáveis a olho nu. As 

diferenças são também construídas pelos sujeitos sociais ao longo do processo histórico e cultural, nos processos 

de adaptação do homem e da mulher ao meio social e no contexto das relações de poder. Sendo assim, mesmo os 

aspectos tipicamente observáveis, que aprendemos a ver como diferentes desde o nosso nascimento, só passaram 

a ser percebidos dessa forma, porque nós, seres humanos e sujeitos sociais, no contexto da cultura, assim os 

nomeamos e identificamos (GOMES, 2007, p.17). 
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  Neste contexto, a Educação Física, como um dos componentes curriculares 

obrigatórios da Educação Básica, tem como função para além do desenvolvimento do 

processo de ensino aprendizagem a partir dos seus conteúdos estruturantes (esporte, dança, 

luta, ginástica, jogos e brincadeiras), organizados de maneira que se relacionem com os 

elementos articuladores (cultura corporal e corpo, ludicidade, mundo de trabalho, 

desportização técnica e tática, lazer, mídia e diversidade); o papel de agente inclusivo, tendo 

em vista que é nestas aulas que a diversidade fica geralmente evidenciada, uma vez que as 

carteiras, utilizadas muitas vezes como refúgio, não fazem parte da maioria das atividades, 

colocando assim o aluno na situação de grande exposição. 

 É com este intuito, onde a educação inclusiva permite aproximações e o 

desenvolvimento do sentimento de pertença a todos que fazem parte da comunidade escolar, 

que justifica-se o presente estudo, na busca por analisar as possibilidades de contribuição da 

Educação Física na inclusão escolar dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Barão de Capanema, no município de Prudentópolis, no estado do Paraná. 
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 3. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Este caderno pedagógico apresenta o conteúdo referente a Educação Inclusiva e 

Bullying, elaborado com o objetivo de subsidiar teórica e metodologicamente os professores 

de Educação Física do Ensino Fundamental e destina-se a educandos do 7º ano. 

Na unidade 01 foi descrita a fundamentação teórica em torno das temáticas da 

Educação Inclusiva no contexto escolar, os conceitos e aspectos legais da Educação Física, 

características do 7º ano e questões sobre bullying no contexto escolar. 

Na unidade 02 apresenta-se o plano de unidade elaborado de acordo com os cinco 

passos didáticos para a pedagogia histórico crítica de Gasparin (2007) englobando de forma 

geral todas as ações a serem desenvolvidas. 

Na unidade 03 estão descritas as atividades em forma de dezesseis planos de aula que 

serão ministradas em duas turmas de 7º ano apresentando: conteúdo, objetivo e atividades 

desenvolvidas. 

A divisão em número de dezesseis aulas em duas turmas se dá em virtude de que a 

referida turma dispõe de duas aulas semanais da disciplina em questão com duração de 

cinquenta minutos, o que totaliza aproximadamente um bimestre. 
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 4. UNIDADE 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 INCLUSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR: HISTÓRIA, CARACTERÍSTICA E 

FUNDAMENTOS 

 

“A educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em 

condições de liberdade e dignidade respeitando e valorizando as diferenças” (Aluízio 

Mercadante, BRASIL, 2013, p. 4). Tal afirmação, do atual ministro da educação, demonstra a 

nova perspectiva sob a qual as ações educacionais têm se assentado, ou seja, a busca por uma 

educação onde todos sejam respeitados e participem efetivamente de cada atividade. 

Com a ampliação do acesso à Educação Básica e ao Ensino Superior, tornou-se 

necessário novas atitudes das instituições educacionais e entidades mantenedoras, tendo em 

vista a diversidade de pessoas envolvidas no processo de ensino, o que levou a uma quebra 

daquele paradigma de que todos na mesma sala de aula eram tratados como homogêneos. 

A situação que mantinha muitos alunos na posição de exclusão, nas últimas décadas 

teve que ser revista, de maneira que o processo de ensino e aprendizagem esteja sendo 

reorganizado para incluir todos.  

Incluir do latim includere, no sentido etimológico, significa conter em, fazer parte de, 

ou participar de (FERREIRA, 2011). 

Além de possibilitar que todos os alunos façam parte das ações escolares cotidianas, 

participando ativamente, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica, a educação deverá ainda estar pautada em Direitos Humanos, com a 

finalidade de promover a educação para a mudança e transformação social fundamentando-se 

nos seguintes princípios: 

 

DIGNIDADE HUMANA: Relacionada a uma concepção de existência humana 

fundada em direitos. [...] assume diferentes conotações em contextos históricos, 

sociais, políticos e culturais diversos [...]. 

IGUALDADE DE DIREITOS: [...] ampliação de direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais a todos os cidadãos com vistas a sua 

universalidade sem distinção de cor, credo, nacionalidade, orientação sexual, 

biopsicossocial e local de moradia. 

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS E 

DIVERSIDADES: [...] enfrentamento dos preconceitos e das discriminações 

garantindo que diferenças não sejam transformadas em desigualdade [...]. 

LAICIDADE DO ESTADO: [...] deve respeito à diversidade cultural religiosa do 

País, sem praticar qualquer forma de proselitismo. 

DEMOCRACIA NA EDUCAÇÃO: [...] não há democracia sem respeito aos 

direitos humanos, da mesma forma que a democracia é a garantia de tais direitos [...] 

TRANSVERSALIDADE, VIVÊNCIA E GLOBALIDADE: [...] os direitos 

humanos devem ser trabalhados a partir do diálogo interdisciplinar devendo 

envolver toda a comunidade escolar na construção de valores éticos [...] 
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 SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL: [...] a promoção de um 

desenvolvimento que preserve a diversidade da vida e das culturas, condição para a 

sobrevivência da humanidade de hoje e das futuras gerações [...] (BRASIL, 2013, p. 

502 – 503, grifo nosso). 

 

 Com base no principal objetivo da defesa dos Direitos Humanos, a garantia da 

dignidade humana com o intuito de que cada pessoa se reconheça como um ser de direitos 

respeitando também os direitos do outro, um ambiente escolar inclusivo e democrático deve 

estar fundamentado em metodologias que não permitam qualquer tipo de preconceito. 

 As instituições de educação são microcosmos sociais onde as diversidades se 

encontram, nelas estão presentes valores, visões de mundo, necessidades, culturas, crenças, 

preferências das mais diferentes ordens. Este convívio pode gerar conflitos e a função 

pedagógica deverá estar orientada por valores baseados na solidariedade, justiça e igualdade 

(BRASIL, 2013). 

 São nas instituições escolares que reúne-se a comunidade escolar, formada 

principalmente por alunos. Todos os alunos possuem características próprias e precisam 

compartilhar a construção do saber em todos os seus aspectos: físico, cognitivo, afetivo, social 

e emocional, estando sintonizados neste processo com a família e a comunidade a qual 

pertencem. “Na Educação Básica o respeito aos estudantes e seus tempos mentais, 

socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda a ação educativa” 

(BRASIL, 2013, p. 35). 

 Tal princípio tem como pano de fundo o paradigma da inclusão, que teve início nos 

Estados Unidos, em 1975, determinado pela Lei Pública nº 94.142, mas que potencializou-se 

no Brasil somente em 1990. No início o paradigma da diversidade era apenas uma inovação 

na área da educação especial, mais aos poucos passou a ser vista como uma tentativa de 

proporcionar uma educação de qualidade para todos que desejassem fazer parte da 

comunidade escolar. 

 Em meados dos anos de 1980, um movimento americano denominado REI (Regular 

Education Iniciative) propôs que os alunos, sem exceção estivessem matriculados no ensino 

regular usufruindo de uma educação eficaz. Mas, foi no início dos anos de 1990 que o 

universo educacional visou um novo caminho com o compromisso firme de uma escola para 

todos. 

Em 1994, em Salamanca na Espanha, foi realizada a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais promovida pela UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), onde participaram oitenta e oito governos e 

vinte e cinco organizações internacionais. Este encontro impulsionou a educação inclusiva, 
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 estabelecendo um plano de ação onde as escolas deveriam acolher a toda a criança 

independente de suas diferenças individuais e de suas origens na diversidade humana. 

Desta conferência, que resultou o documento denominado de Declaração de 

Salamanca, onde em um dos itens, aponta como princípio orientador  

 

[...] que escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas 

deveriam incluir crianças deficientes e super-dotadas, crianças de rua e que 

trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 

pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos 

desavantajados ou marginalizados. Tais condições geram uma variedade de 

diferentes desafios aos sistemas escolares. No contexto desta estrutura, o termo 

"necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens 

cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou 

dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças experimentam dificuldades de 

aprendizagem e portanto possuem necessidades educacionais especiais em algum 

ponto durante a sua escolarização. Escolas devem buscar formas de educar tais 

crianças bem sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens severas. 

Existe um consenso emergente de que crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais devam ser incluídas em arranjos educacionais feitos para a 

maioria das crianças. Isto levou ao conceito de escola inclusiva. [...] O mérito de tais 

escolas não reside somente no fato de que elas sejam capazes de prover uma 

educação de alta qualidade a todas as crianças: o estabelecimento de tais escolas é 

um passo crucial no sentido de modificar atitudes discriminatórias, de criar 

comunidades acolhedoras e de desenvolver uma sociedade inclusiva 
(ESPANHA, 1994, princípio 3, grifo nosso). 

 

Destaca-se neste princípio a concepção de que todos passem pelo processo 

educacional como sujeitos ativos e que ao final obtenham sucesso no que se refere à 

aprendizagem, além disso, a convivência com a diversidade num contexto sem discriminações 

se faz necessária. 

 De igual forma a ONU (Organização das Nações Unidas) tem se posicionado 

mediante a inclusão que é um elemento enriquecedor do processo de ensino aprendizagem, 

cabe destacar o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a UNESCO que vem 

realizando um trabalho afirmando que a educação seja alcançada com êxito por todas as 

crianças em idade escolar, que todos sejam aceitos e façam parte da comunidade escolar para 

que aconteça a transformação de uma sociedade que encare a diversidade como algo natural.  

 

Um sistema de educação que reconhece o direito a todas as crianças e jovens a 

compartilharem de um meio ambiente educativo comum em que todos sejam 

valorizados por igual, com independência das diferenças percebidas quanto a 

capacidade, sexo, classe social, etnia ou estilo de aprendizagem (ARMSTRONG 

apud SANCHEZ, 2005, p. 12) 

 

 No Brasil, ao assegurar a todos o direito à educação, a Constituição Federal de 1988 

garantiu aos portadores de necessidades especiais o atendimento educacional. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) estabelece o direito de todos a 
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 educação, destacando no artigo 2° que “a educação, dever da família e do Estado, inspira 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 1996). 

 Ainda distante do ideal, nosso país já começou a trilhar o caminho da inclusão que 

teve seu início na década de 1980 e dura até os dias de hoje, mas a cada dia sabe-se mais de 

escolas aderindo à filosofia da inclusão escolar para que com isso os alunos cresçam como 

pessoas capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Segundo 

Mantoan apud Soler (2005, p. 86), a inclusão no contexto escolar é inevitável, pois “o 

movimento inclusivo nas escolas por mais que seja ainda contestado, pelo caráter ameaçador 

de toda e qualquer mudança, especialmente no meio educacional é irreversível e convence a 

todos por sua lógica, pela ética de seu posicionamento social”. 

 Mantoan (2005) enfatiza que temos uma tendência muito forte para o elitismo escolar, 

ou seja, elegemos como alunos bons aqueles que aprendem todo e qualquer conteúdo, sem 

que para isto o professor precise recorrer às estratégias metodológicas alternativas, pois se 

apropriam com facilidade do conhecimento levado. Já os alunos que não conseguem acessar o 

conhecimento da mesma forma, são questionados e responsabilizados por não aprender, é 

onde o preconceito e a prática discriminatória acontecem. Portanto se faz necessário 

entendermos que 

 

[...] nem todos os alunos e alunas se apresentam com a mesma bagagem e da mesma 

forma, no que se refere às aprendizagens já por eles efetivadas. Todos os alunos têm 

capacidade, interesses, ritmos, motivações e experiências diferentes que mediatizam 

seu processo de aprendizagem fazendo com que seja único e diferente em cada caso. 

O conceito de diversidade nos remete ao fato de que todos os alunos têm umas 

necessidades educacionais individuais próprias e específicas para poder aproveitar 

das experiências de aprendizagem necessárias para sua socialização, cuja satisfação, 

requer uma atenção pedagógica individualizada (GUIJARRO apud SOLER, 2005, p. 

84 - 85). 

 

 Neste sentido, o papel dos educadores numa escola inclusiva é salutar e depende da 

reflexão individual sobre a prática em sala de aula e a maneira de tornar acessível o conteúdo 

curricular a todos os alunos. Ressaltamos ainda que ensinar a todos da melhor maneira 

possível não representa que todos os alunos irão aprender igualmente, pois 

 

[...] como todos são diferentes quando chegam à escola também serão diferentes ao 

sair dela porque o ser humano é assim: diverso, diferente e único. Devemos achar 

meios de valorizando estas diferenças permitir que o ensino seja cada vez mais 

significativo e que sirva para a vida, porque se a escola não servir para a vida, não 

servirá para mais nada (SOLER, 2005, p. 72 - 73). 
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  Skrtic apud Sanchez (2005), recomenda que as escolas façam uma revisão de suas 

formas de ensino com a finalidade de responder positivamente à diversidade de seus alunos. 

As diferenças e as diversidades devem contribuir para a aprendizagem e a escola é o local 

mais eficaz para combater as atitudes discriminatórias. 

 

Inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 

privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação 

inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção, é para o estudante com deficiência 

física, para os que tem comprometimento mental, para os superdotados, para todas 

as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo 

(MANTOAN, 2005, p. 1). 

 

 A inteligência é uma característica da espécie humana e está sempre pronta para 

receber informações e se atualizar, ninguém pode definir quanto os alunos pode aprender, mas 

como educadores temos que considerar que todos vão de alguma forma progredir. Respeitar o 

ritmo e observar as capacidades de cada um é o desafio para que não enfatizemos as 

limitações, pois a deficiência em uma área pode ser compensada pela eficiência em outra. 

 É preciso que entendamos que inclusão não diz respeito apenas aos alunos com 

diagnósticos de deficiências, mas sim tornar todos, independente de características físicas ou 

culturais, parte do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

4.2 EDUCAÇÃO FÍSICA: CONCEITO E ASPECTOS LEGAIS 

 

 A Educação Física constitui-se atualmente como componente curricular da Educação 

Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), ou seja, é uma disciplina 

que integra a base nacional comum e junto com Arte, Ciências, Ensino Religioso, Geografia, 

História, Língua Portuguesa e Matemática, organizando o cotidiano de aulas das escolas. 

Podemos afirmar que as raízes da Educação Física se estabelecem na pré-história, 

quando o homem dependia de sua força, velocidade, agilidade e resistência para sobreviver, 

pois precisava caçar, pescar, nadar, correr, saltar. Neste sentido, destaca-se a importância da 

atividade física para os homens das cavernas. 

Os primeiros a racionalizar o movimento foram os chineses, quando criaram um 

método ginástico chamado kung fu. Os egípcios contribuíram para a história criando 

treinamentos a fim de fortalecer seus homens para a guerra. A Grécia por sua vez, criou os 

jogos olímpicos, um marco na história das práticas de atividade física (MARINHO, 2011). 
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 Assim como para os homens primitivos, no Brasil a prática de atividade física esteve 

vinculada inicialmente à necessidade utilitarista, ou seja, os índios, primeiros habitantes do 

país, dependiam de suas qualidades físicas para sobreviver quando caçavam, nadavam, 

pescavam, remavam. Temos ainda, a contribuição feita por meio do jogo da peteca, criado e 

praticado pelos índios com sabugo de milho. Os negros escravos trouxeram para o Brasil um 

misto de luta e dança, denominado capoeira e que também hoje compõe o universo da cultura 

corporal de movimento. 

De maneira sistematizada, a Educação Física apareceu inicialmente em 1810, como 

prática de ginástica obrigatória nos cursos de formação dos engenheiros civis e militares da 

Academia Real Militar. 

Os primeiros livros as aulas de ginástica, chegaram em nosso país no ano de 1824, 

trazendo assuntos como eugenia, puericultura e gravidez fazendo com que prevalecesse a 

tendência higienista neste período (diminuir a mortalidade, fortalecer o homem para o 

trabalho, gerar filhos saudáveis e preservar a raça). 

A primeira lei que inclui a ginástica em escolas primárias, foi a lei n. 630 de 1851, que 

tornou esta prática obrigatória nas escolas da corte. A partir da Reforma Couto Ferraz, em 

1854, a ginástica foi destacada como atividade para enriquecimento do currículo elementar 

das escolas primárias e secundárias (SAVIANI, 2007). 

O primeiro a defender publicamente a importância da prática de Educação Física, foi 

Rui Barbosa, em 1882, onde por meio do parecer no projeto 224, destacou a ginástica como 

“[...]imprescindível à educação do sentimento e do espírito [...]”, e portanto, ressaltou a 

importância dos professores desta atividade, que deveriam ser equiparados aos demais. 

Com o início da primeira guerra mundial, a influência militar ganhou força 

tendenciando a Educação Física, que deveria formar homens fortes e robustos para defender a 

pátria ou suportar as longas jornadas de trabalho, e mulheres saudáveis e férteis para gerar 

filhos também saudáveis. Essa tendência militarista, tinha como principais fins disciplinar, 

moralizar e condicionar fisicamente (CASTELLANI FILHO, 2013). 

Após a segunda guerra mundial os esportes foram priorizados com o objetivo de tornar 

as escolas um celeiro de atletas, ou seja, um lugar onde por meio da Educação Física fossem 

treinados e selecionados os melhores atletas, presumindo que a aptidão dos alunos nos 

esportes olímpicos elevaria o status do país no âmbito político e econômico. A tendência 

esportivista tinha como intuito ensinar os alunos a cumprir regras, domesticando-os e 

separando os aptos dos não aptos. 
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 A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961, lei n. 4.024, 

determinou a obrigatoriedade da Educação Física como atividade do ensino primário, sendo 

que oito anos depois amplia-se para todo e qualquer curso a ser realizado. 

Em 1970 o esporte atinge o ápice, e a disciplina é vista como um meio de aprimorar as 

forças físicas, morais, psíquicas, cívicas e sociais do aluno. 

A LDB de 1971 reafirmou a inclusão da Educação Física nos currículos dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus. 

A partir de 1980 a Educação Física entra no que se denominou de “crise de 

identidades”, o que levou os estudiosos da área a questionar a função até então atribuída pela 

sociedade vigente à disciplina e propor novas abordagens metodológicas, dentre elas, 

psicomotricidade, ensino aberto, desenvolvimentista, construtivista, sistêmica, crítico-

superadora, crítico-emancipatória e saúde renovada, que tinham em comum a proposta de 

superação das concepções higienista, militarista e esportivista (GOMES, 2014). 

Somente no ano de 1996, a Educação Física foi reconhecida no Brasil como disciplina. 

Isso ocorreu por meio da LDB 9.394, artigo 26, parágrafo 3º, que faz a seguinte promulgação: 

“A Educação Física integrada a proposta pedagógica da escola é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica [...]”. 

 O currículo básico para a escola pública do Paraná surgiu na década de 1990 como um 

documento principal norteador da educação básica e consequentemente da Educação Física, 

documento que trouxe uma disciplina direcionada para a formação do ser humano em sua 

totalidade, trazendo o esporte, lutas, jogos e brincadeiras, ginástica e dança como conteúdos. 

 Após ser considerada disciplina, o Currículo Básico permaneceu como referência até 

que em 2008 quando foi publicado no estado do Paraná as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica (DCE). Este documento da Educação Física ressaltou a cultura corporal 

como objeto de estudo e ensino da disciplina, que continuou tendo como conteúdos 

estruturantes esporte, ginástica, lutas, dança, jogos e brincadeiras, que devem ter suas práticas 

corporais integradas e contextualizas por meio de elementos articuladores:  

 

- Cultura corporal e corpo; 

- Cultura corporal e ludicidade; 

- Cultura corporal e saúde; 

- Cultura corporal e mundo do trabalho; 

- Cultura corporal e desportivização; 

- Cultura corporal- técnica e tática; 

- Cultura corporal e lazer; 

- Cultura corporal e diversidade; 

- Cultura corporal e mídia (PARANÁ,2008, p.53). 
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  A Educação Física precisa estar embasada nas necessidades que atualmente são de 

grande relevância para a comunidade escolar, em uma escola possível para todos. Muitos 

caminhos são apontados com o objetivo de se conseguir uma educação com qualidade e 

equidade, o professor de Educação Física tendo em vista que trabalha com o ser humano 

como um todo deve aprimorar suas aulas para que todos participem dela. 

 

Independente de qual seja o conteúdo escolhido (jogo, dança, ginástica, esporte, 

luta) os processos de ensino-aprendizagem devem considerar as características dos 

alunos em todas as suas dimensões (cognitiva, corporal, afetiva, social e estética) 

garantindo a participação de todos, independente do seu grau de comprometimento 

cognitivo, sensorial ou motor (SOLER, 2005, p.94). 

 

 Seguindo a lógica o professor de Educação Física precisa se portar como um mediador 

do conhecimento para que o aluno não só aprenda mas compreenda a atividade que está 

realizando, propiciar habilidade a todos sempre em favor da formação humana. Identificar as 

particularidades de cada aluno, as necessidades e as habilidades para poder estimular e 

potencializar cada uma delas para que este aluno consiga progredir e superar desafios a cada 

dia, que todos independente das diferenças possam desfrutar da mesma aula a fim de 

aumentar o conhecimento sobre si mesmo e o outro. 

 

A aula de Educação Física deve ser um exercício de convivência em que as pessoas 

aprenderão a construir uma nova sociedade, e com atitudes de solidariedade, respeito 

e aceitação, não havendo lugar para o preconceito e para a exclusão. As atividades 

precisam estar próximas daquelas realizadas na vida, porque a educação só serve se 

for para a vida (SOLER, 2005, p.95). 

 

 Vemos então que o principal objetivo da Educação Física Escolar é permitir que todos 

vivenciem as práticas corporais para que tenham um múltiplo desenvolvimento em todos os 

segmentos (motor, cognitivo, emocional, social...) e consigam por meio da socialização do 

conhecimento superar os desafios que lhe são impostos e progredir sempre, cada um da sua 

forma, dentro das suas possibilidades. 

 

 

4.3 ENSINO FUNDAMENTAL: 7° ANO 

 

Com base na LDB n. 9.394/96, artigo 21, a Educação no Brasil é dividida em 

Educação Básica e Ensino Superior. A Educação Básica divide-se em três etapas: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A Educação Infantil divide-se em creche (0 a 3 

anos) e pré-escola (4 e 5 anos), o Ensino Fundamental divide-se em anos iniciais (1º ao 5º ano 
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 – 6 a 10 anos) e anos finais (6º ao 9º ano – 11 a 14 anos) e o Ensino Médio com duração de 3 

anos (15 a 17 anos). 

A Educação Básica possui ainda as modalidades de ensino denominadas: Educação 

Profissional, Educação Especial, Educação Indígena, Educação no Campo e Educação de 

Jovens e Adultos. 

O Ensino Fundamental tem cada ano composto por 200 dias letivos totalizando 800 

horas aula anualmente. 

 Partindo desta classificação, o 7º ano constitui o segundo ano dos anos finais do 

Ensino Fundamental. No Colégio Estadual Barão de Capanema estão matriculados um total 

de 1550 alunos, divididos em 42 turmas das quais quatro são de 7º ano. O projeto de 

intervenção proposto será desenvolvido com o 7º ano. 

 Com um total de 25 alunos, 13 meninos e 12 meninas, a turma escolhida é bastante 

heterogênea, constituída por alunos repetentes, com distorção idade/ano, com déficit de 

aprendizagem e frequência na sala de recursos, oriundos do centro da cidade, da periferia bem 

como da área rural. Alunos com sobrepeso, estaturas diferenciadas, miscigenação de raças, 

diversidade de força, habilidade, agilidade e resistência. 

 A escolha da turma portanto foi intencional, na busca por um projeto de intervenção 

que possa contribuir para um convívio harmonioso em que os alunos saibam lidar com as 

diferenças. 

 

 

4.4 BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Uma palavra inglesa que deriva do verbo bully (ameaçar ou intimidar). De acordo com 

especialistas é definido como 

 

um comportamento agressivo, repetitivo e intencional dentro das escolas, praticado 

por uma ou mais pessoas, voltado a humilhar agredir, chantagear, assediar os 

considerados mais fracos, ou seja, os mais vulneráveis física, psíquica, social e 

emocionalmente” (ROSSATO; ROSSATO, 2013, p. 45). 

 

 O bullying foi descoberto na década de 1970 quando estudiosos da Europa começaram 

a investigar as causas do aumento de suicídios de crianças e adolescentes. Os estudos se 

concentraram na região Escandinávia (Dinamarca, Suécia e Noruega), região esta com altas 

taxas de suicídios. O resultado foi que o principal motivo era os maus-tratos entre alunos na 
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 escola, o que levou profissionais, principalmente da área da psicologia a investigar as formas 

de agressões ocorridas entre alunos (ROSSATO; ROSSATO, 2013). 

Dan Olweus, professor de Psicologia da Universidade de Bergen, na Noruega, teve os 

resultados de sua pesquisa sobre tendências suicidas, iniciada em 1970, publicado na Suécia 

em 1973 e transformado no primeiro livro com o termo bullying e que foi publicado nos 

Estados Unidos, no ano de 1978, com o título “Agression in the Schools: bullies and whipping 

boys” (Agressão na escola: meninos provocadores e chicoteadores). 

Apesar de inovadoras as publicações de Olweus não sensibilizaram a sociedade e não 

despertou interesse das instituições educacionais. 

 

Mas, em 1982, na Noruega, três meninos entre 10 e 14 anos se suicidaram e a 

violência na escola a que eram submetidos pelos companheiros foi indicada como a 

principal causa. O fato gerou “um grande mal-estar na população”, causando muita 

“tensão e ampla divulgação nos meios de comunicação” (FANTE apud ROSSATO; 

ROSSATO, 2013, p. 72). 

 

Posteriormente, Olweus diagnosticou que um em cada sete alunos estava sofrendo 

bullying, tal fato estimulou outros pesquisadores de vários países a estudarem o fenômeno 

mundial que precisa ser entendido e trabalhado no cotidiano das escolas. 

No Brasil, a professora Marta Canfield, da Universidade Federal de Santa Maria, do 

Rio Grande do Sul, em 1997, adaptou o questionário de Olweus e pesquisou a prática de 

bullying em quatro escolas públicas. Nos anos de 2000 a 2003, a pesquisadora Cleo Fante, 

detectou por meio de entrevistas com mil e oitocentos alunos do estado de São Paulo, que 

40% da população infantil sofre com as práticas de bullying (ROSSATO; ROSSATO, 2013). 

 Também em 2001 a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à 

Adolescência (ABRAPIA), iniciou estudos sobre o tema bullying e publicou no ano de 2003, 

o livro “Diga NÃO para o Bullying”, resultado de pesquisas realizadas em 2002 no Rio de 

Janeiro, onde também ficou detectado que 40,5% dos alunos sofriam com as práticas de 

bullying (ROSSATO; ROSSATO, 2013). 

Tais iniciativas acabaram dando destaque ao bullying que passou ser debatido 

amplamente em escolas, universidades, livros, revistas e mídias, incentivando o início de 

campanhas e programas, além da criação do Centro Multidisciplinar de Estados e Orientação 

sobre o Bullying Escolar (CEMEOBES), organização não governamental, sediada em Brasília 

e que organizou o I Fórum Brasileiro sobre Bullying Escolar, realizado no dia três de junho de 

2006, reunindo 250 especialistas das mais variadas áreas o qual resultou em uma carta 

encaminhada a instâncias superiores (anexo 1). 
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 O que se observa no cotidiano é que projetos para prevenir, diminuir e acabar com a 

violência nas escolas foram e são realizados na medida em que o contexto de cada escola vai 

exigindo tal ação. 

 Pesquisas mostram que as práticas de bullying atingem o ápice durante os anos finais 

do Ensino Fundamental em diferentes tipos e graus de agressão, não se pode apontar com 

precisão quem será a vítima, mais de um modo geral são aquelas que apresentam maior 

desigualdade e maior fragilidade aparecendo em primeiro lugar os alunos deficientes devido 

as suas características particulares e sua dificuldade de integração social quando estão em 

ambientes com crianças normais, faltando-lhe a proteção fornecida pela amizade 

(BERNARDIN, 2008). 

Quanto a frequência do ato, autores e pesquisadores consideram-no quando ele se dá 

ao menos três vezes durante um ano. O bullying tende a baixar a auto-estima do educando 

afetando seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento, reduzindo seu rendimento escolar 

tornando este aluno depressivo, agressivo, muitas vezes com sentimento de ódio e vingança. 

Atinge os níveis morais e psíquicos fazendo com que estes sentimentos sejam levados para a 

vida adulta resultando em traumas e marcas negativas que vão comprometer a qualidade de 

vida das vítimas que costumam sofrer caladas torcendo para que a vida estudantil acabe e elas 

possam assim livrar-se de tal situação (ROSSATO; ROSSATO, 2013). 

O autor do bullying é chamado de bullie e geralmente ele  

 

[...] é impulsivo e acredita que sua agressividade é uma qualidade. Em sua maioria, 

as testemunhas tendem a não culpar as vítimas pela agressão, porém a maneira como 

reagem ao bullying permite que sejam classificadas como: auxiliares, ou seja, 

aqueles que participam da agressão; observadores, aqueles que só vêem ou se 

afastam; e defensores, ou seja, aqueles que protegem a vítima ou chamam um adulto 

para impedir a agressão (PEREIRA apud BERNARDIN, 2008, p. 26). 

 

Para Dan Olwes, pioneiro no assunto, existem nove tipos de bullying: 

 

1. Verbal 

2. Exclusão social 

3. Agressão física 

4. Divulgação de materiais e boatos 

5. Furtos ou danos de objetos 

6. Ameaça 

7. Bullying racial 

8. Assédio sexual 

9. Cyberbullying (ROSSATO; ROSSATO, 2013, p. 60). 

 

Rossato e Rossato (2013), definem os tipos de bullying de acordo com a cartilha do 

Conselho Nacional de Justiça elaborada por Ana Beatriz Barbosa Silva (2010), com Beane 

(2011) e Carpenter e Ferguson (2011), apresentando os seguintes conceitos: 
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1. A forma verbal: insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, zoar, 

comentários humilhantes, provocações repetidas, comentários racistas, cochichar 

pelas costas, sarcasmo, rir dos erros, trotes telefônicos. 

2. A forma física e material: bater, empurrar, beliscar, derrubar, roubar, extorquir, 

destruir pertences, puxões de cabelo, tapas, cuspes, socos, atirar objetos. 

3. A forma psicológica e moral: humilhar, constranger, excluir, discriminar, 

chantagear, intimidar, difamar, ameaçar, fofocas e rumores maliciosos e cruéis, 

exclusão do grupo, pichações, bilhetes, gestos ameaçadores, isolar, evitar, ignorar. 

4. A forma sexual: abusar, violentar, assediar, insinuar. 

5. Cyberbullying: realizado por ferramentas tecnológicas, perversidade 

potencializada por meio da tecnologia (ROSSATO; ROSSATO, 2013, p. 59-61). 

 

Diante dos tipos de bullying, observa-se que nenhum aluno vítima sai ileso desta 

situação, as marcas são árduas, profundas, dolorosas e traumáticas, podendo afetar o aluno em 

sua totalidade, fazendo com que sua vida futura seja colocada em risco, quer seja no ambiente 

escolar ou na sociedade como um todo. 

Em nosso país os casos de bullying são punidos como crime de injúria ou lesão 

corporal. “A lesão é resultado da ofensa a integridade física e a saúde e a injúria quando se 

atribui a alguém uma qualidade negativa que pode comprometer a sua honra”. Portanto, se for 

cometido mediante ato criminoso leva-se o agressor a medidas socioeducativas previstas no 

estatuto da criança e do adolescente, porém se for maior de idade o agressor pode ser preso. 

Mas, legisladores, a muito estudam a criminalização do ato com punição de um a quatro anos 

de prisão além de multa. Ao que parece contam com o apoio da maioria da sociedade, como 

mostra a “pesquisa de opinião pública nacional” realizada pelo senado federal sobre a reforma 

do código penal em outubro de 2012, onde 80% dos entrevistados defendem a criminalização 

do bullying (ROSSATO; ROSSATO, 2013, p. 144). 

 Até os dias atuais não existe uma lei contra a prática do bullying, mas várias delas 

tramitam no congresso nacional com o intuito de regulamentar o ato. 

 

O projeto de lei federal nº 228 /2010 busca alterar a lei de diretrizes e bases da 

Educação (lei nº 9.394 / 96) para incluir entre as incumbências dos estabelecimentos 

de ensino a promoção de ambiente escolar seguro e a adoção de estratégias de 

prevenção e combate ao bullying. Encontramos também o projeto da lei federal nº 

5.369 /2009 que quer instituir o ‘programa de combate ao bullying’ em todo o 

território nacional, vinculado ao ministério a Educação (ROSSATO; ROSSATO, 

2013, p.139 - 140). 

 

 No Paraná, a cidade de Curitiba já conta com a Lei Municipal n. 13632/10 que no 

artigo 2º caracteriza as práticas do bullying: 

 

§1º Constituem práticas de bullying sempre que repetidas: 

I. ameaças e agressões verbais e/ou físicas como bater, socar, chutar, agarrar, 

empurrar; 

II. submissão do outro, pela força, a condição humilhante e/ou constrangedora 

na presença de outros; 



 

1
9

 III. furto, roubo, vandalismo, e destruição proposital de bens alheios; 

IV. extorsão e obtenção forçada de favores sexuais; 

V. insultos ou atribuição de apelidos constrangedores e/ou humilhantes; 

VI. comentários racistas, homofóbicos ou intolerantes quando às diferenças 

econômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, religiosas, entre 

outras; 

VII. exclusão ou isolamento proposital do outro, pela intriga e disseminação de 

boatos ou de informações que deponham contra a honra e a boa imagem de 

pessoas; e  

VIII. envio de mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador, celular ou 

assemelhado, bem como sua postagem em “blogs” ou “sites”, cujo 

conteúdo resulte em exposição física e/ou psicológica a outrem. 

§ 2º O descrito no inc. VIII do § 1º deste artigo também é conhecido como 

“cyberbullying”. 

 

Quando o bullying acontece no espaço escolar e/ou por meio de grupos de alunos que 

frequentam a mesma escola, esta enquanto instituição, afirma Rossato; Rossato (2013, p. 96) 

“[...] deixa de ser vista como um espaço democrático e igualitário que deveria ser e passa a ser 

conhecida como um espaço de exclusões. O ideal de escola como espaço promotor de 

socialização, de aprendizagem e de desenvolvimento fica questionado”. 

Diante do exposto, as escolas não podem ficar na posição de desconhecedoras ou 

amenizadoras do fato, pois como instituições democráticas em uma sociedade diversificada 

precisam desenvolver ações para combater o bullying. 

Não existe uma solução pronta, mas quanto mais precocemente se agir melhor será o 

resultado, a cooperação entre professores, funcionários, pais e alunos aproxima-se da 

estratégia ideal. Bernardin (2008, p. 52), afirma que “a escola trabalhando em consonância 

com as famílias, discutindo o problema e estabelecendo parcerias que promovam a integração 

entre os diferentes grupos que formam a comunidade escolar, poderá colaborar efetivamente 

para a minimização das situações do bullying”. 

No Colégio Estadual Barão de Capanema na cidade de Prudentópolis várias atividades 

já foram realizadas a fim de combater o bullying, como palestras com profissionais, grupos de 

estudo, cartazes e apresentações artísticas, o que possibilitou minimizar as ocorrências de 

bullying por um espaço de tempo, mas não as excluíram totalmente, portanto, pretende-se 

com este projeto de intervenção, organizar um conjunto de práticas pedagógicas que permitam 

aos alunos do sétimo ano se aprofundarem no assunto e se tornarem agentes facilitadores na 

prevenção e no trato, caso o bullying venha ocorrer no colégio. 



 

0
 5. UNIDADE 2: PLANO DE UNIDADE 

 

UNIDADE DE CONTEÚDO: Educação Inclusiva e Bullying 

PRÁTICA SOCIAL INICIAL PROBLEMATIZAÇÃO INSTRUMENTALIZAÇÃO CATARSE PRÁTICA SOCIAL FINAL 

Analisar a possibilidade de contribuição da 

Educação Física no contexto da Inclusão e 

superação do bullying. 

 

Educação Inclusiva 
Conceituar a inclusão possibilitando a 

compreensão da importância de fazer parte 

estando integrado e participando de todas as 

ações 

 

Compreender que todos têm habilidades e 

dificuldades, reconhecendo que cada pessoa 

tem sua própria identidade 

 

Possibilitar vivências por meio de jogos e 

dinâmicas de grupo que auxiliem na 

compreensão e entendimento sobre inclusão 

 

Bullying 
 

Conhecer a história do bullying 

compreendendo suas formas 

 

Identificar os tipos de bullying no contexto 

escolar e discutir possibilidades de ação 

contra o mesmo 

 
Possibilitar vivências por meio de jogos e 

dinâmicas de grupo que auxiliem na 

compreensão e entendimento sobre bullying 

 

O que é Educação 

Inclusiva?  

Qual é sua história e 

suas características? 

 

É possível reconhecer 

no outro um ser diverso, 

diferente e único? 

 

O que é bullying? 

Como surgiu? 

 

De que forma acontece 

no cotidiano escolar? 

 

Como podemos evitar e 

combater suas práticas 

na sociedade? 

 

 

A proposta será desenvolvida a partir 

de um total de dezesseis aulas que 

serão organizadas a partir do seguinte 

referencial teórico: Soler (2005), 

Rossato; Rossato (2013), Sanchez 

(2005) e Mantoan (2005). Como 

estratégias metodológicas serão 

utilizados momentos de explanação 

debates leitura de textos, vídeos, 

pesquisas, dinâmicas de grupo, jogos e 

brincadeiras realizadas 

individualmente, em pequenos e 

grandes grupos. 

 

Síntese Mental do 

aluno por meio das 

respostas dadas às 

questões trabalhadas 

na problematização; 

 

Produção textual oral 

e escrita; 

 

Produção de Cartazes; 

 

Organização de 

atividades; 

 

Participação nas 

atividades. 

 

 

Nova Postura Prática 
Esperamos com esse 

conjunto de aulas do 

caderno pedagógico, 

que os alunos consigam 

compreender o que é 

Educação Inclusiva, 

reconhecendo-o e o 

outro como pessoas 

diversas e únicas, 

evitando desta forma 

práticas de bullying. 

 

Ações do aluno 
Ler novos materiais 

sobre o assunto. 

 

Assistir programas 

percebendo/analisando 

situações de inclusão, 

exclusão e bullying. 

 

Conversar com a 

família/vizinhos/amigos 

comentando sobre o 

assunto trabalhado. 

 



 

2
1

 6. UNIDADE 3: PLANOS DE AULAS  

 

6.1 PLANO DE AULA 01 

 

Conteúdos 

- Inclusão e bullying 

 

Objetivos específicos 

- Levar ao conhecimento dos alunos a proposta do projeto de intervenção pedagógica. 

- Levantar informações sobre o conhecimento dos alunos em torno das expressões inclusão e 

bullying. 

 

Atividade 1 

- Apresentação do projeto de intervenção pedagógica por meio de explanação sobre o 

desenvolvimento do trabalho, de que forma, quando e onde os conteúdos serão abordados. 

 

Atividade 2 

- Provocar um debate sobre o entendimento dos alunos acerca da inclusão e do bullying, 

baseado nas questões abaixo: 

1. Para você o que é inclusão? 

2. Você já foi excluído de alguma atividade na escola? Como? Quando? 

3. O que sentiu quando foi excluído? 

4. Para você o que é bullying? 

5. Quais os tipos de bullying que conhece? 

6. Já sofreu algum tipo de bullying? 

7. O que sentiu quando isso aconteceu? 

8. Conhece alguém que já viveu alguma situação de bullying? Relate a situação: 

9. Você já praticou alguma atitude de exclusão ou bullying? Relate a situação: 

10. Já teve alguma informação sobre os temas? Como o assunto foi abordado? 

- Após o debate será solicitado que os alunos registrem suas opiniões por meio do roteiro 

acima que será entregue individualmente. 
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Atividade 3 

- Dinâmica do espelho: partindo de uma conversa com os alunos sobre o potencial de cada 

pessoa, um a um vem a frente para olhar o conteúdo de uma caixa fechada, na qual será falado 

que tem algo muito importante, mas que não poderão contar para quem não viu a caixa. 

Quando olharem encontrarão um espelho que reflete sua imagem. Após todos se olharem será 

questionado: o que tinha de importante na caixa? Todo mundo viu a mesma coisa? O que 

estava na caixa é importante, por que? A dinâmica termina com um debate enfatizando que 

cada um com suas características individuais é importante e deve ser respeitado pelo que é. 
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 6.2 PLANO DE AULA 02 

 

Conteúdo 

- Inclusão 

 

Objetivo específico 

-Enaltecer a socialização e o espírito de equipe no contexto da sala de aula. 

 

Atividade 1 

- Teia de aranha: sentados em círculo, um aluno tem em mãos o rolo de barbante, diz seu 

nome e lança o rolo para outro aluno. Quando todos se apresentam começa a voltar o 

emaranhado de barbante na ordem, onde um apresenta o outro até desfazer toda a teia 

chegando ao primeiro aluno. 

 

Atividade 2 

-Pirulito: cada aluno ganha um pirulito que deve ser segurado com uma das mãos com o braço 

estendido a frente do corpo. Deve tentar descascar o pirulito sem a ajuda de suas mãos e não 

podendo dobrar o braço. 

 

Atividade 3 

-Bexiga: cada aluno ganha uma bexiga que tem dentro uma palavra escrita (equipe, 

companheirismo, respeito...), cada um enche sua bexiga e bate livremente até que o professor 

solicite que estourem. Conforme as palavras fazem os grupos os quais deverão debater entre 

eles e socializar a conclusão do grupo sobre a relação da palavra com o cotidiano da turma nas 

aulas de Educação Física. 

 

-Terminar a aula enfatizando o objetivo desta. 
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 6.3 PLANO DE AULA 03 

 

Conteúdo 

- Inclusão 

 

Objetivos específicos 

- Mostrar aos alunos as mais variadas formas de diversidade, inclusão e diferenças. 

- Reconhecer e compreender a função social da inclusão. 

 

Atividade 1 

- Começar questionando os alunos sobre: por que eles acham que a inclusão é necessária? 

Ressaltar que vivemos em um mundo em que por muitos séculos as pessoas que não se 

“enquadravam na forma como a sociedade determinava”, eram simplesmente colocadas “à 

margem”, ou seja, eram tratadas como “aberrações” que deveriam manter-se longe das 

demais, inclusive muitas crianças que nasciam com deficiências eram assassinadas e/ou 

tratadas como se fosse uma forma de castigo para os pais. 

À partir do momento em que a sociedade começa a entender que não é possível que 

todos sejam e ajam da mesma forma, surge o debate sobre a exclusão: situações em que 

pessoas não poderiam fazer parte do que estava acontecendo simplesmente por não ouvir, não 

enxergar, não andar.... 

A inclusão portanto, surge à partir da concepção de que somos seres heterogêneos, 

com características, gostos, opiniões diversas, e que devem ter acesso a tudo que a sociedade 

dispõe independente de como é.  

- Mas para vocês o que é diversidade? 

 

Atividade 2 

- Assistir o vídeo da música “Diversidade de Lenine” e o “Valor das diferenças- Fabio Rey e 

Gerson Saher”. 

- Após os dois vídeos debater com os alunos o que entenderam e o que acontece na escola e 

podem relacionar com a letra das músicas. 

 

Atividade 3 

- Pétala de flor: Cada aluno ganha uma pétala de flor confeccionada em uma cartolina na qual 

sem saber o que é deverá escrever seu nome e decorar. Solicitar que cada um olhe para seu 
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 pedaço de papel e digam o que ele parece. Juntar todos os pedaços formando uma flor que 

ficará exposta na parede da sala de aula. Questionar agora se o pedaço de papel de cada um 

formou algo? O objetivo da atividade é estimular a cooperação e reforçar a importância do 

trabalho em grupo. 

 

Fonte: SOLER, Reinaldo. Educação Física Inclusiva na Escola: em busca de uma escola plural. Rio de 

Janeiro: Sprint, 2005. p. 202. 
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 6.4 PLANO DE AULA 04 

 

Conteúdo 

- Inclusão 

 

Objetivos específicos 

- Possibilitar aos alunos a compreensão do termo inclusão, seu conceito, sua história e sua 

regulamentação. 

 

- Perceber que a inclusão pode contribuir para o enriquecimento de todas as pessoas 

envolvidas no contexto escolar. 

 

Atividade1 

- Ler o texto sobre o tema inclusão com os alunos comentando-o. 

 

Incluir do latim “includere”, no sentido etimológico, significa conter, fazer parte de, 

participar de. 

Inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e assim ter o privilégio 

de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas 

as pessoas, aquelas com diferentes cores de pele, peso, altura, orientação sexual, deficientes, 

pessoas com as mais variadas condições financeiras e sociais. 

O paradigma da inclusão teve seu início nos Estados Unidos em 1975, mas 

potencializou-se no Brasil somente em 1990. No início era apenas uma inovação na área de 

educação especial, mas aos poucos passou a ser vista como uma tentativa de proporcionar 

uma educação de qualidade para todos que desejassem fazer parte da comunidade escolar. 

Em 1994, em Salamanca, na Espanha, foi realizada a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais promovida pela UNESCO que visou um novo caminho 

com  o compromisso firme de uma escola ara todos, afirmando que a educação deve ser 

alcançada com êxito por todas as crianças  e adolescentes, que todos sejam aceitos e façam da 

comunidade escolar para que aconteça a transformação de uma sociedade que encare a 

diversidade como algo natural, pois todos precisam ser valorizados por igual, independente 

das diferenças percebidas quanto a capacidade, sexo, classe social, etnia ou estilo de 

aprendizagem. 
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 Ainda distante do ideal, nosso país trilha o caminho da inclusão, a Constituição 

Federal de 1988 garante a educação para todos e a LDB em 1996 destaca no artigo 2º o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho.  

Precisamos compreender que todos temos capacidades, interesses, ritmos, experiências 

diferentes que fazem om que sejamos um ser humano único, conhecido e respeitado, livre de 

preconceitos, discriminação, violência, assédio ou qualquer outra forma de violação a 

dignidade humana. 

A inteligência é uma característica da espécie humana e está sempre pronta para 

receber informações e se atualizar, ninguém pode definir quanto uma pessoa pode aprender, 

pois a deficiência em uma área pode ser compensada pela eficiência em outra. É preciso que 

entendamos que a inclusão é tornar todos, independente de características físicas ou culturais 

parte do processo de ensino aprendizagem para que todos se sintam bem vindos, seguros, e 

alcancem o sucesso dentro da escola. 

* Texto elaborado à partir de excertos da fundamentação teórica descrita neste caderno pedagógico. 

 

Atividade 2 

- Organizar subgrupos os quais confeccionarão uma ilustração em cartolina representando a 

compreensão sobre o tema inclusão apresentado no texto. 
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 6.5 PLANO DE AULA 05 

 

Conteúdo 

- Inclusão 

 

Objetivos Específicos 

- Compreender que todos têm habilidades e dificuldades, reconhecendo que cada pessoa tem 

sua própria identidade. 

 

Atividade 1 

-Confecção de bola. 

Materiais: 1 bexiga número 7, 5 a 6 folhas duplas de jornal e fita durex larga (4,5 cm), para 

cada aluno. 

Confecção: 

1. Encher a bexiga deixando-a o mais redonda possível com uma circunferência 

aproximada de 60 cm, um pouco menor que a bola de vôlei. 

2. Encapar a bexiga com as cinco folhas de jornal, uma de cada vez, invertendo o lado 

que começa a embrulhar. 

3. Passar a fita durex de maneira que vá dando o formato de bola e cobrindo todo o 

jornal. 

 

Atividade 2 

-Debate com base nos seguintes questionamentos: 

 Todos conseguiram fazer a bola? 

 Por que para alguns foi fácil e para outros foi mais difícil? 

 Todos terminaram ao mesmo tempo? 

 As bolas ficaram iguais? Se todos seguiram os mesmos passos para confecção 

utilizando os mesmos materiais, por que não ficaram iguais? 

 Mesmo diferentes é possível realizar vivências esportivas com todas as bolas? 

 

-Terminar o debate enfatizando o objetivo da aula. 

 

Fonte: IRATI, Universidade Estadual do Centro-Oeste. Curso PDE de Educação Física ministrado pela 

Professora Debora Gomes. Irati: Auditório PDE – UNICENTRO, 08/10/2014. 
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 6.6 PLANO DE AULA 06 

 

Conteúdo 

- Inclusão 

 

Objetivos Específicos 

- Compreender que todos têm habilidades e dificuldades, reconhecendo que cada pessoa tem 

sua própria identidade. 

- Possibilitar vivências por meio de jogos que auxiliem na compreensão e entendimento sobre 

inclusão. 

 

Atividade 1 

-Circuito esportivo: organizar na quadra, quatro espaços diferentes sendo um para jogar vôlei, 

um para handebol, um para futsal e um para basquete. Todos os jogos deverão acontecer na 

forma de Jogos Reduzidos que são como simplificações da formalidade competitiva, que tem 

como características principais a redução do número de jogadores e do espaço, bem como a 

adaptação dos materiais oficiais. Os alunos serão divididos em quatro equipes, e cada equipe 

permanecerá seis minutos em cada espaço. Será utilizado como bola para os quatro esportes, 

as confeccionadas na aula anterior. 

 

Atividade 2 

-Debate com base nos seguintes questionamentos: 

 As bolas confeccionadas foram adequadas para todos os esportes? 

 Todos tiveram a mesma facilidade para praticar os quatro esportes? 

 Os jogos realizados por cada grupo, ocorreu da mesma maneira?  

 Se todos seguiram as mesmas regras por que para cada grupo o jogo aconteceu de 

maneira diferente? 

 Mesmo diferentes é possível realizar vivências esportivas com todas as bolas? 

 

-Terminar o debate enfatizando o objetivo da aula. 
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 6.7 PLANO DE AULA 07 

 

Conteúdo 

- Inclusão 

 

Objetivos Específicos 

- Compreender que todos têm habilidades e dificuldades, reconhecendo que cada pessoa tem 

sua própria identidade. 

- Possibilitar vivências por meio de jogos que auxiliem na compreensão e entendimento sobre 

inclusão. 

 

Atividade 1 

-Queimada variação 1: dois times onde os jogadores em dupla com o componente que está 

atrás segurando a cintura do que está na frente e somente o que está atrás pode ser queimado. 

Quando isto ocorrer troca-se de lugar. 

-Queimada variação 2: dois times, um dentro da quadra e outro fora dela ocupando toda a 

extensão das linhas que delimitam a quadra. Somente o time de fora tem o poder de queimar e 

quando isto acontecer troca-se de lugar. 

-Queimada variação 3: dois times sendo que a metade está dentro da quadra e outra metade 

fora dela na meia quadra oposta. Aquele que está dentro da quadra de posse de bola além de 

atingir também poderá ser atingido pelo time adversário que encontra-se fora da quadra. 

-Os alunos farão a vivência de cada queimada por dez. Será utilizado como bola as 

confeccionadas na aula cinco. 

 

Atividade 2 

-Debate com base nos seguintes questionamentos: 

 Todos tiveram a mesma facilidade para jogar os três tipos de queimada? 

 Quais as principais diferenças entre um jogo e outro? 

 Em qual delas sentiu-se mais protegido? Porque? 

 

-Terminar o debate enfatizando o objetivo da aula. 
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 6.8 PLANO DE AULA 08 

 

Conteúdo 

- Inclusão 

 

Objetivos Específicos 

- Compreender que todos têm habilidades e dificuldades, reconhecendo que cada pessoa tem 

sua própria identidade. 

- Possibilitar vivências por meio de jogos e dinâmicas de grupo que auxiliem na compreensão 

e entendimento sobre inclusão. 

 

Atividade 1 

-Desfaça o nó: misturam-se todas as pessoas em um pequeno espaço. Ao sinal todos deverão 

buscar dar mão para alguém. Ao final, o objetivo e desatar o nó sem soltar nenhuma das 

mãos.  

 

Atividade 2 

-Sentar e levantar: grupos de cinco pessoas fazem uma roda, deverão sentar e levantar sem 

tocar mãos e braços no chão e sem soltar da mão dos colegas, depois outras pessoas vão 

entrando na roda fazendo a mesma coisa.  

 

Atividade 3 

-Quem esta comandando o movimento: Todos dispostos em circulo sento que um jogador se 

ausenta por alguns instantes, nesse tempo escolhe-se um colega para comandas uma serie de 

movimentos e os demais o acompanharão. Quando o voluntario regressar terá que descobrir 

quem é ele.  

 

Atividade 4 

-Advinha quem sou?- Cada participante tem um papel e um lápis na mão no qual tem as 

seguintes perguntas: 

1-Se eu fosse uma de que esporte seria? 

2-Se eu fosse um time de futebol, qual eu seria? 

3- Se eu fosse uma disciplina, qual eu seria? 

4-Se eu fosse uma cidade qual eu seria? 
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 5- Se eu fosse uma música qual eu seria? 

6-Se eu fosse uma cor qual eu seria? 

7-Se eu fosse uma comida qual eu seria? 

Cada um responde as perguntas e juntam-se todas as folhas, o professor jogará estas para cima 

e espalhadas pela quadra cada participante pega uma folha e tenta adivinhar de quem é. 

 

-Terminar a aula enfatizando o objetivo desta. 

 

Fonte: CIVITATE, Hector. 505 jogos cooperativos e competitivos. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

 

 



 

3
3

 6.9 PLANO DE AULA 09 e 10 

 

Conteúdo 

- Bullying 

 

Objetivos Específicos 

- Sensibilizar os alunos quanto ao tema Bullying suas consequências para a vítima e para o 

agressor. 

 

Atividade 1 

-Assistir o filme Bullying: provocações sem limites. Paris Filmes- 2009. Produção Josef A. 

Pèrez Giner e José Luís Garcia Arrojo. 
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 6.10 PLANO DE AULA 11 

 

Conteúdo 

- Bullying 

 

Objetivos específicos 

- Fomentar uma conversa sobre o conteúdo do filme e o que acrescenta para nossa realidade 

escolar. 

 

Atividade 1 

- Debater o conteúdo do filme, as situações vividas pelo ator e relacioná-las ao nosso meio e 

ao nosso dia a dia. 

       -Qual é a cena mais marcante do filme? 

       -Você teria as mesmas atitudes de Jodi quando sofria bullying? 

       -Porque acha que Jodi não contou a ninguém a situação de bullying que enfrentou? 

       -O vizinho agiu de forma certa? Comente: 

       -De que maneira poderia mudar o final do filme? 

 

Atividade 2 

- Cada aluno cola nas costas uma folha de sulfite com seu nome, ao som de uma música 

andam livremente pela sala de aula, quando a música parar cada aluno escolhe um colega e 

escreve uma palavra que caracteriza seu colega mediante a solicitação do professor 

(qualidade). Ao final da atividade faz-se uma análise das características de cada um. 

 

- Terminar a aula enfatizando o objetivo desta. 
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 6.11 PLANO DE AULA 12 

 

Conteúdo 

- Bullying 

 

Objetivos específicos 

- Possibilitar aos alunos a compreensão do termo bullying, seu conceito, sua história, formas e 

regulamentação. 

- Estimular os alunos a se tornarem agentes facilitadores na prevenção e no trato caso o 

bullying venha ocorrer no Colégio. 

 

Atividade 1 

- Ler o texto com os alunos comentando-o. 

 

Texto sobre Bullying 

Palavra inglesa que deriva do verbo bully (ameaçar ou intimidar). De acordo com 

especialistas é definido como um comportamento agressivo, repetitivo e intencional dentro 

das escolas, praticado por uma ou mais pessoas, voltado a humilhar, agredir, chantagear, 

assediar. 

Foi descoberto na década de 1970 quando estudiosos começaram a investigar as 

causas do suicídio de crianças e adolescentes tendo como resultado os maus tratos entre os 

alunos nas escolas. 

Olwes, um dos pioneiros no assunto, diagnosticou nos anos de 1980 que um em 

cada sete alunos estava sofrendo bullying, o que estimulou vários pesquisadores de outros 

países inclusive no Brasil onde Cléo Fante deu início as pesquisas além da criação do Centro 

Multidisciplinar de Estado e Orientação sobre o Bullying Escolar (CEMEOBES) sediada em 

Brasília e que organizou o I Fórum Brasileiro sobre o Bullying Escolar. 

O autor do bullying é chamado de bullie e acredita que sua agressividade é 

sinônimo de qualidade. As testemunhas são classificadas como: auxiliares (participam da 

agressão), observadores (só veem ou se afastam), defensores (protegem a vítima ou chamam 

alguém para fazê-lo). 

Existem 9 tipos de bullying: 

- Verbal 

- Exclusão social 



 

3
6

 - Agressão física 

- Divulgação de materiais e boatos 

- Furtos ou danos de objetos 

- Ameaça 

- Bullying racial 

- Assédio sexual 

- Cyberbullying 

O bullying tende a baixar a auto estima do aluno reduzindo seu rendimento 

escolar e afetando seu potencial de aprendizagem, observa-se aí que nenhum aluno sai ileso 

desta situação, as marcas são profundas, dolorosas e traumáticas. 

Até os dias atuais não existe uma lei contra a prática do bullying, são punidos 

como crime de injúria, quando se atribuí a alguém uma qualidade negativa que pode 

comprometer sua honra, ou crime de lesão corporal quando ofende sua integridade física e a 

saúde, levando o menor de idade a medidas sócio educativas e o maior de idade a prisão. 

Legisladores estudam a criminalização do ato com punição de um a quatro anos 

de prisão além de multa, o projeto de lei federal já tramita no senado. 

Quando o bullying acontece no espaço escolar, esta instituição deixa de ser vista 

como um espaço democrático e igualitário e passa a ser um espaço de exclusão. 

*Texto elaborado a partir de excertos da fundamentação teórica descrita neste caderno pedagógico. 

 

Atividade 2 

- Organizar os alunos em subgrupos os quais confeccionarão um desenho em cartolina 

representando o bullying. 
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 6.12 PLANO DE AULA 13 

 

Conteúdo 

-Bullying 

 

Objetivos específicos 

- Cooperar com os colegas valorizando, respeitando e reconhecendo a importância de cada um 

nas atividades propostas. 

 

Atividade 1 

- Escravos de jó: inicia-se em círculo, sentados, cada aluno com uma tampinha de garrafa pet 

na mão. Conforme a música é cantada os movimentos são executados incorporando novos 

desafios: cantar mais rápido, só lá, lá, lá, olhos fechados. 

 

Atividade 2 

-Vôlei humano: dividir o grupo em três equipes, duas iniciam no jogo normal e uma se 

posiciona como rede humana. Durante o jogo, se alguém da equipe da rede pegar a bola ganha 

o lugar na quadra e a equipe que errou passará a ser rede. 

 

Atividade 3 

-Mímica: em forma de equipes, um representante de cada sorteia de uma caixinha um papel 

que tem escrito algo relacionado a música, filme, ditado popular, as equipes, partindo da 

mímica devem adivinhar o tema que deve ser passado sem verbalização. Quem acertar ganha 

ponto e troca-se o aluno que fará uma nova mímica sobre um novo tema sorteado. 

 

-Terminar a aula enfatizando o objetivo desta. 

 

Fonte: PAZ, Elizabete Bruckmann. Caderno pedagógico: Educação Física no ensino médio: contribuição no 

processo de socialização e autoestima dos alunos da zona rural no município de São Mateus do Sul-Pr. 

Curitiba: PDE, 2013. 
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 6.13 PLANO DE AULA 14 

 

Conteúdo 

-Bullying 

 

Objetivos específicos 

-Despertar sobre a importância de trabalhar em equipe a fim de que cada um se perceba e 

perceba o outro. 

 

Atividade 1 

-Dança da cadeira: todos encontram-se sentados nas cadeiras em forma de um círculo. Inicia-

se a música e quando parar todos devem sentar sendo que o professor tirou uma cadeira. 

Termina a brincadeira com o menor número de cadeiras possível, onde todos deveram estar 

sentados. 

 

Atividade 2 

- Pulando e saindo: enquanto dois alunos boleiam a corda, o restante forma uma fila. O 

primeiro pula uma vez, o segundo duas vezes, o terceiro três vezes e assim por diante, até que 

um aluno errar e recomeçar do 0. 

 

Atividade 3 

- Futsal cooperativo: duas equipes de cinco componentes sendo três meninos e duas meninas, 

a cada gol feito o autor deste passa para outro time, o goleiro que tomou o gol entra no lugar 

dele e um dos jogadores da oura equipe vai no gol. 

 

-Terminar a aula enfatizando o objetivo desta. 
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 6.14 PLANO DE AULA 15 

 

Conteúdo 

- Bullying 

 

Objetivo específico 

- Praticar atividades que contemplem a vivência das habilidades utilizando recursos diversos 

- Sensibilizar os alunos quanto ao Bullying que pode ocorrer na vivência de atividades como 

as que serão propostas. 

 

Atividade 1 

-Estafeta: passar por todas as etapas executando o movimento solicitado em conjunto dos 

elementos dispostos na quadra. 

 Cones em ziguezague 

 Bambolês com pés alternados (direito/esquerdo). 

 Cambalhota no colchonete 

  Passar por baixo da carteira 

  Andar sobre o banco 

 Pular corda 

  Passar a bola 

 

Atividade 2 

- Debater com os alunos sobre possíveis comentários que fizeram durante as vivências. 

 Todos tiveram o mesmo desempenho em todas as estações? 

 Todos executaram as atividades em tempo igual? 

 É correto fazer comentários sobre as características dos colegas? 

 

-Terminar o debate enfatizando o objetivo da aula. 
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 6.5 PLANO DE AULA 16 

 

Conteúdo 

-Inclusão e bullying 

 

Objetivos específicos 

-Finalizar a sequência didática com a exposição dos trabalhos. 

-Verificar a mudança provocada nos alunos que se apropriaram dos conteúdos 

trabalhados. 

 

Atividade 1 

-Combinar com os alunos um dia para organização de uma exposição dos trabalhos 

para a comunidade escolar. 

 

Atividade 2 

-Aplicação de um questionário com perguntas pré-elaboradas sobre inclusão e 

bullying: 

01. Para você o que é inclusão? 

02.Você já foi excluído de alguma atividade na escola? Como? Quando? 

03.O que sentiu quando foi excluído? 

04.Para você o que é bullying? 

05.Quais os tipos de bullying que conhece? 

06.Já sofreu algum tipo de bullying? 

07.O que sentiu quando isso aconteceu? 

08.Conhece alguém que já viveu alguma situação de bullying? Relate a situação: 

09.Você já praticou alguma atitude de exclusão ou bullying? Relate a situação: 

10. Já teve alguma informação sobre os temas? Como o assunto foi abordado? 

 

- Após o debate sobre os temas trabalhados será solicitado que os alunos registrem suas 

opiniões por meio do roteiro acima que será entregue individualmente. 
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 Atividade 3 

 

-Caixa de presente: uma caixa de bombons é trocada entre os alunos conforme as qualidades 

que o professor vai enfatizando (bondosa, bonita, inteligente, educada...) até que esta seja 

passada por todos. A última qualidade deve ser a bondosa e sendo assim este aluno é levado a 

dividir a caixa de bombom com todos os outros. 
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 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tendência inclusiva no cenário educacional brasileiro tem nos levado a 

sistematizar um trabalho no mesmo espaço e tempo com alunos que apresentam as mais 

diversas vivências, habilidades, capacidades, comportamentos, limitações e deficiências. 

Todos os componentes curriculares, inclusive a Educação Física, precisam estar 

comprometidos para garantir a educação de todo e qualquer aluno. 

Esperamos com esse conjunto de aulas do caderno pedagógico, que os alunos 

consigam compreender o que é Educação Inclusiva, reconhecendo-o e o outro como pessoas 

diversas e únicas, evitando desta forma práticas de bullying. 

Buscamos ainda, fomentar ações em que o aluno leia novos materiais sobre o assunto; 

assistam programas percebendo/analisando situações de inclusão, exclusão e bullying e 

conversem com a família/vizinhos/amigos comentando sobre o assunto trabalhado.
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 ANEXOS  

 

CARTA ABERTA DE BRASÍLIA 

 

Com o objetivo de aprofundar as discussões sobre o bullying e encontrar alternativas que 

auxiliem sua redução, realizou-se no dia 03 de Junho de 2006, em Brasília-DF, o I Fórum 

Brasileiro sobre o Bullying Escolar. O evento contou com a participação de especialistas que 

discutiram o tema, em seus diversos aspectos: escolar, familiar, social, cultural, ético-legal e 

saúde. Participaram das discussões, autoridades educacionais representando escolas públicas e 

particulares de ensino, representantes do Conselho Tutelar, Polícia Militar, Delegacia de 

Proteção à Criança e Adolescente, Vara da Infância e Juventude, Secretaria de Inclusão do 

MEC, Ministério Público, Segurança Escolar, além de representante da Escola Pais do Brasil, 

pesquisadores, pais, profissionais de educação, saúde, justiça e estudantes de diversas áreas. 

Ao final foi elaborada a presente Carta Aberta de Brasília, estruturada nos seguintes temas: 

1- Necessidade de conscientizar a sociedade sobre o bullying escolar e suas consequências; 

2- Desenvolvimento de políticas públicas emergenciais; 

3- Criação de comissão permanente de estudos sobreo bullying escolar. 

1. NECESSIDADE DE CONSCIENTIZAR A SOCIEDADE SOBRE O BULLYING 

ESCOLAR:Os estudos sobre o bullying escolar tiveram início na Suécia, na década de 70 e na 

Noruega, na década de 80. Aos poucos, vem se intensificando nos mais diversos países. No 

Brasil, os estudos são recentes, datam do ano de 2000, motivo pelo qual a maioria das pessoas 

desconhece o tema, sua gravidade e abrangência. Neste sentido, faz-se necessário e urgente 

desenvolver campanhas educativas, especialmente veiculadas nos meios de comunicação, que 

conscientizem a sociedade sobre a relevância do tema, bem como encontrar soluções para a 

sua redução. Tais campanhas devem ter como objetivo: Considerar as práticas bullying, como 

violências graves, comprometedoras do pleno desenvolvimento do indivíduo, por suas 

consequências psicológicas, emocionais, sociais e cognitivas, que se estendem para além do 

período acadêmico. Incentivar as vítimas de bullying escolar a romper a “lei do silêncio” e a 

buscar auxílio. Estimular a convivência pacífica nos diversos contextos sociais, visando 

educar para a solidariedade, cooperação, tolerância, empatia e respeito às diferenças 

individuais, o que incorrerá na redução do comportamento bullying. 

 

2- POLÍTICAS PÚBLICAS EMERGENCIAIS VOLTADAS PARA O BULLYING 

ESCOLAR: 

Necessidade de elaboração de políticas públicas emergenciais, para conter a propagação do 

Bullying por tratar-se de fenômeno psicossocial expansivo, de caráter epidemiológico, que 

somado a outras formas de violência precisa ser contido. Nesse sentido, foram elencados os 

principais segmentos: 

A – Família 

B – Sistema de Educação 

C - Conselho Tutelar 

D – Sistema de Saúde 

E – Segurança Pública 

F – Política Pública 

 

Detalhamento dos segmentos elencados: 

 

A-Família 

É dever da família, proporcionar aos filhos, ambiente emocional seguro, que favoreça a 

liberdade, o respeito e a dignidade, visando o pleno desenvolvimento do ser. Buscar auxílio, 
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 orientação e parcerias junto às escolas e demais segmentos sociais, visando aprender a educar 

para a paz, por meio de modelos educativos humanistas que desconstruam a cultura da 

violência e favoreçam a afetividade, o diálogo, a coerência, os limites, o respeito e a 

tolerância. Apoiar, sugerir e participar de ações preventivas, desenvolvidas pela escola e 

demais segmentos sociais, visando à reeducação do comportamento agressivo e abusivo entre 

estudantes. 

 

B- Sistema de Educação 

As Secretarias de Educação devem exigir que as escolas incluam o bullying escolar em seus 

regimentos internos, como um ato de indisciplina grave e desenvolvam estratégias 

preventivas, integrando-as em seus projetos pedagógicos. A escola é a principal instituição 

responsável pela prevenção e encaminhamento de situações de violência infanto-juvenil. A 

escola deve reconhecer a existência de práticas bullying, conscientizar e capacitar seus 

profissionais para atuarem estrategicamente na identificação, diagnóstico e encaminhamento, 

visando à reeducação do comportamento agressivo, bem como a redução dos prejuízos 

causados ao processo de aprendizagem e socialização. É imprescindível que a família seja 

inserida nos programas antibullying desenvolvidos pela escola e que assuma com maior 

responsabilidade a vida escolar dos filhos. As ações pedagógicas de prevenção ao bullying 

escolar devem incluir toda a comunidade escolar e incentivar o compromisso com a educação 

para a paz. 

 

C - Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar deve desenvolver parceria com a escola, no sentido de orientar para que 

as ocorrências bullying sejam devidamente encaminhadas, em consonância com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar deve capacitar seus membros para o 

atendimento e orientação de envolvidos em bullying escolar, bem como seus familiares.A 

capacitação dos conselhos tutelares deve prever a identificação, diagnóstico e 

encaminhamento do bullying escolar. 

 

D- Sistema de Saúde 

Reconhecer a relevância do bullying escolar como fonte geradora de ansiedade, estresse, 

sintomas psicossomáticos diversificados, doenças e transtornos psicológicos, com graves 

prejuízos para a saúde física e mental dos envolvidos. Desenvolver campanhas preventivas 

junto às escolas visando reduzir a incidência de bullying escolar e os investimentos em saúde 

pública, decorrentes desse fenômeno. Capacitar seus profissionais para identificação, 

diagnóstico e tratamento imediato e em seu conjunto. Estabelecer parcerias que viabilizem o 

atendimento privilegiado a envolvidos em bullying escolar. 

 

E- Segurança Pública 

Reconhecer o bullying como uma das principais causas da violência nas escolas. Reconhecer 

o bullying escolar no âmago da violência, da delinquência, do envolvimento com drogas e 

armas, da formação de gangues e da marginalização. Incluir o tema bullying na formação de 

seus profissionais e em programas preventivos. Capacitar seus profissionais para a 

identificação, intervenção e encaminhamento do bullying escolar. Auxiliar a escola e a família 

a encontrarem alternativas para a redução da violência familiar e a reeducação do 

comportamento agressivo. 

 

F- Políticas Públicas 
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 Reconhecer o bullying como forma de exclusão escolar, num momento em que as políticas 

públicas se voltam à inclusão educacional. Consolidar políticas públicas que garantam às 

instituições de ensino, proteção, auxílio e assistência aos envolvidos em bullying. 

 

Incluir o bullying como tema de estudos e pesquisas nos cursos de graduação e capacitação de 

profissionais de educação e áreas afins. Desenvolver ações preventivas que atinjam todas as 

escolas do país, por meio da municipalização. Implementar políticas públicas e investimentos 

para a formação de equipe multiprofissional, para auxiliar escola e família na reeducação do 

comportamento agressivo, na readaptação social e na educação das emoções. Implementar 

políticas públicas para o desenvolvimento de programas antibullying, nos diversos contextos 

sociais. 

 

3.CRIAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE 

Necessidade de criação de comissão permanente para estudos, pesquisas e elaboração de 

legislação específica junto às instâncias superiores. Confiantes de que as propostas elaboradas 

neste I FÓRUM BRASILEIRO SOBREO BULLYING ESCOLAR, nortearão a atuação dos 

diversos segmentos sociais na redução do bullying escolar, na minimização dos seus efeitos e, 

que serão levadas em consideração pelas autoridades públicas, visando o seu compromisso 

com a educação para a paz, agradecemos à participação de todos no evento, certos de que um 

importante passo foi dado no enfrentamento da violência que assola o nosso país e em 

especial a comunidade escolar. 

 

Brasília, 03 de junho de 2006. 

Coordenação Geral: Profª Cleo Fante 

Instituições Representadas: 

ABRAPIA- Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência 

Dr. Aramis Lopes Neto Cemeobes - Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o 

Bullying Escolar 

Dr. José Augusto Pedra 

Conselho Tutelar de Brasília 

Dr. Racib Elias Ticly 

Conselho Regional de Psicologia de Brasília 

Drª Meluzia Fernandes de Almeida 

Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente do DF 

Dr. Wisllei Gustavo Mendes Salomão 

Escola de Pais do Brasil 

Sr. José Florentino Caixeta 

Instituto Agilità de Psicologia 

Sra. Beatriz Shwab Fernandes 

Instituto Saber de Brasília 

Dr. Edival Jacinto 

Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial 

Profª Drª. Windyz Ferreira 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios- Grupo de Apoio e Segurança às Escolas 

Sra. Eunice Correa Araújo 

Polícia Militar do Distrito Federal – “Batalhão Escolar” 

Tenente Coronel Jorge Dornelles Passamani 

PROERD – Polícia Militar Tenente Márcio Alves dos Santos  

Procuradoria da República 

Dr. Guilherme Zanina Schelb 
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