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FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO  

PRODUÇÃO DIDÁTICO – 
PEDAGÓGICA TURMA - 

PDE/2016 
 
 

Título: Bullying no ambiente escolar: a percepção do educando sobre o 
fenômeno 

Autor: Giovani Rafael Gasparello 

Disciplina/Área: 

(ingresso no PDE) 

  Educação Física 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

 Colégio Estadual Francisco Neves Filho 

Município da escola:  São João do Triunfo-PR 

Núcleo Regional de Educação:  Ponta Grossa 

Professor Orientador:  Profª Ms. Claudia Moraes e Silva Pereira 

Instituição de Ensino Superior:  Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Relação Interdisciplinar: 

(indicar, caso haja, as diferentes 
disciplinas compreendidas no 
trabalho) 

 

Resumo: 

(descrever a justificativa, objetivos 
e metodologia utilizada. A 
informação deverá conter no 
máximo 1300 caracteres, ou 200 
palavras, fonte Arial ou Times New 
Roman, tamanho 12 e 
espaçamento simples) 

 A escolha deste tema surgiu a partir das 
observações das aulas de Educação Física as 
quais apresentaram situações que podem ser 
consideradas bullying. Alguns aspectos que 
podemos apontar como exemplos vivenciados 
são as taxações em relação a sexualidade e 
etnia. Nas aulas de educação física 
específicamente, ocorrem situações de 
menosprezo quanto à falta de habilidade e 
composição física dos alunos. 

O presente projeto abordará a temática do 
bullying no colégio Estadual Francisco Neves 
filho, justificado pelo fato de que a violência 
nas escolas tem se tornado uma preocupação 
da sociedade e de toda comunidade escolar. 
O bullying é uma forma de violência definida 
como um conjunto de atividades intencionais 
e repetitivas adotadas por um ou mais alunos 
contra outros, causando dor, angústia e 
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sofrimento podendo deixar sequelas 
psicológicas irreversíveis em alguns casos, 
nas pessoas que foram vítimas do fenômeno. 

A prática do bullying pode ainda interferir no 
processo ensino-aprendizagem podendo 
ocasionar baixo rendimento escolar e evasão 
escolar. Sendo assim, é necessário andar em 
direção a um entendimento mais profundo e 
detalhado do problema, intervindo de forma 
preventiva através de uma cartilha 
contemplando informações e ações para 
evitar que as pessoas sofram as 
consequências da prática do Bullying. 

Justifica-se, portanto, a realização deste 
projeto na escola pois a violência é 
identificada como uma questão social, e o 
bullying se enquadra nessa categoria se 
tornando uma das principais preocupações 
das escolas. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: 

(3 a 5 palavras) 

 Violencia, Bulling, escola. 

Formato do Material Didático:  Caderno temático 

Público: 
(indicar o grupo para o qual o 
material didático foi desenvolvido: 
professores, alunos, 
comunidade...) 

 Alunos dos 8º ano turma A ensino 
fundamental 
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PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

IDENTIFICAÇÃO 

Professor PDE: Giovani Rafael Gasparello 
Área/Disciplina PDE: Educação Física 
NRE: Ponta Grossa-PR 
Professor Orientador IES: Profª Ms. Claudia moraes S. Pereira 
IES vinculada: Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Escola de implementação: Col. Estadual Francisco Neves 
Filho 
Público objeto da intervenção: alunos do 8º ano periodo 
vespertino  
 

TEMA DE ESTUDO 

 

Bullying 
 
TÍTULO 
 
Bullying no ambiente escolar: a percepção do educando sobre o fenômeno 
 
APRESENTAÇÃO 
 

A violência dentro das escolas é uma ação que se faz presente constantemente no 

cotidiano escolar. Uma delas é o bullying. O significado da palavra bullying de 

acordo com Gabriel Chalita (2008, p.81) é: 

A palavra bullying é um verbo derivado do adjetivo inglês bully, que 
significa valentão, tirano. É o termo que designa o hábito de usar a 
superioridade física para intimidar, tiranizar, amedrontar e humilhar outra 
pessoa. A terminologia é adotada por educadores, em vários países, 
para definir o uso de apelidos maldosos e toda forma de atos 
desumanos empregados para atemorizar, excluir, humilhar, desprezar, 
ignorar e perseguir os outros. 

  

Por mais que algumas pessoas possam pensar que o bullying apresenta algum 

aspecto positivo no que se refere a resolução de conflitos e tensões no ambiente 

escolar, estudiosos da área educacional apontam pontos negativos sobre a 

presença do mesmo na escola, pois podem trazer consequencias sérias para as 

vítimas, como falta de interesse pela escola, dificuldades de aprendizagem, 

rendimento escolar abaixo da média, e consequentemente a evasão escolar, 

podendo inclusive se afastar da vida social.  
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         O bullying ainda pode trazer consequencias psíquicas e comportamentais, pois 

segundo Silva (2015, p.23): “A prática de bullying agrava o problema preexistente, 

assim como pode abrir quadros graves de transtornos psíquicos e/ou 

comportamentais que muitas vezes, trazem prejuízos irreversíveis”. 

         Ainda conforme Silva (2015), os problemas mais comuns advindos da prática 

do bullying são os sintomas psicossomáticos, entre os quais podemos destacar: 

cefaléia, cansaço crônico, insônia, dificuldades de concentração, náuseas, diarréia, 

boca seca, palpitações, alergias, crise de asma, sudorese, tremores, desmaios, 

calafrios, tensão muscular e formigamentos. Pode ainda provocar o transtorno do 

pânico, fobia escolar, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada e 

depressão. 

        Diante disso, devemos compreender que a prática do bullying não se trata de 

um conflito ocasional, um desentendimento, uma briga qualquer. Denuncia antes, 

uma situação cruel e contínua, podendo acarretar consequências e traumas futuro 

para as crianças. Sendo assim precisamos identificar qual a concepção que os 

alunos do colégio Estadual Francisco Neves filho tem em relação ao bullying, e a 

partir dai criar estratégias de prevenção e combate ao fenômeno. 

          

UNIDADE I 

Apresentação do Projeto Bullying no ambiente escolar 

 

Objetivos 

 

 Apresentar o projeto para professores e alunos 


 Debater questões referentes ao tema 


 Despertar o interesse dos alunos para participarem do projeto 



Desenvolvimento 

 

A apresentação do projeto aos professors acontecerá na semana pedagógica 

no mês de fevereiro de 2017 e com os alunos conforme cronograma do projeto de 

implementação. 

 
Recursos didáticos 

 

Data show, PowerPoint, banner. 
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Avaliação 

 

A avaliação desta etapa se dará pela participação dos ouvintes durante a 

apresentação bem como a participação e nível de interesse dos alunos na 

discussão das questões sobre o tema abordado. 

 

UNIDADE II 

 

Questionário 

•  Analisar o nível de conhecimento que os alunos possuem sobre o assunto.  

• Perceber de maneira critica a problemática do bullying como um fenômeno 

social. 

 

Desenvolvimento 

 

   Inicialmente os alunos do 8º ano turma A responderão um questionário, 

após esta etapa eles realizarão uma pesquisa em grupos sobre a origem e o 

significado da palavra bullying. 

 

 

Recursos didáticos 

 

             Questionário impresso, biblioteca, laboratório de informática 

 

Avaliação 

 

Através da análise das respostas do questionário, pretende-se conhecer um 

pouco melhor a realidade e o conhecimento dos alunos em relação ao termo 

bullying. A pesquisa realizada pelos alunos será avaliada pela participação destes, 

pelos questionamentos e discussões relacionadas à pesquisa. Espera-se que cada 

integrante se familiarize com o tema a ser trabalhado durante a implementação do 

projeto. 
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Questionário 

 

1 - Na sua opinião o bullying é uma brincadeira de criança? 

     (   ) Concordo totalmente 

     (   ) concordo 

     (   ) nem concordo, nem discordo 

     (   ) discordo 

     (   ) discordo totalmente 

 

2 – Quando há agressão física ou psicológica que se repete várias vezes com  

a mesma criança, é correto afirmar que se trata de bullying? 

     (   ) Concordo totalmente 

     (   ) concordo 

     (   ) nem concordo, nem discordo 

     (   ) discordo 

     (   ) discordo totalmente 

 

3 – Existem várias formas de se praticar o bullying: verbalmente, fisicamente, 

psicologicamente, sexualmente e virtualmente ou cyberbullying. 

     (   ) Concordo totalmente 

     (   ) concordo 

     (   ) nem concordo, nem discordo 

     (   ) discordo 

     (   ) discordo totalmente 

 

4 – Onde existe o bullying há desequilíbrio de poder, o agressor é mais forte 

ou mais velho que a vítima. 

     (   ) Concordo totalmente 

     (   ) concordo 

     (   ) nem concordo, nem discordo 

     (   ) discordo 

     (   ) discordo totalmente 
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5 – Quando um aluno é agredido sem motivo, sentindo medo, angustia e 

humilhação, podemos dizer que se trata de bullying. 

     (   ) Concordo totalmente 

     (   ) concordo 

     (   ) nem concordo, nem discordo 

     (   ) discordo 

     (   ) discordo totalmente 

 

6 - Você acredita que o bullying possa prejudicar o rendimento escolar dos 

alunos? 

     (   ) Concordo totalmente 

     (   ) concordo 

     (   ) nem concordo, nem discordo 

     (   ) discordo 

     (   ) discordo totalmente 

 

7 – Podemos afirmar que não se trata de bullying quando as brigas e 

discussões são casuais e pontuais, e logo as crianças estão brincando juntas. 

     

     (   ) Concordo totalmente 

     (   ) concordo 

     (   ) nem concordo, nem discordo 

     (   ) discordo 

     (   ) discordo totalmente 

 

8 – Numa situação onde os alunos se colocam apelidos e mesmo assim o 

sentimento é de alegria, podemos afirmar que não se trata de bullying. 

     (   ) Concordo totalmente 

     (   ) concordo 

     (   ) nem concordo, nem discordo 

     (   ) discordo 

     (   ) discordo totalmente 
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9 – Ao testemunhar ou ser vítima de bulliyng todo aluno deve denunciar e 

procurar ajuda? 

     (   ) Concordo totalmente 

     (   ) concordo 

     (   ) nem concordo, nem discordo 

     (   ) discordo 

     (   ) discordo totalmente 

 

UNIDADE III 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

           

Existe atualmente nas escolas um grande problema que desafia professores, 

diretores pais de alunos, ou seja toda a comunidade escolar. Trata-se do bullying, 

considerado fênomeno mundial, pois acontece em todas as escolas, no mundo 

inteiro, tanto em países ricos, como em países pobres.  

          Segundo Gabriel Chalitta (2008, p. 81):   

O fenônomeno bullying não escolhe classe social ou economica, escola 
pública ou privada, ensino fundamental ou médio, área rural ou urbana. Está 
presente em grupos de crianças e de jovens, em escolas de países e 
culturas diferentes 

           

           As atitudes de violência, que ocasionam tanta preocupação e medo, podem 

estar relacionadas com o ambiente onde o aluno interage, como por exemplo a 

própria familia, a escola e a comunidade a qual pertence. 

            Para Cléo Fante (2005, p.44) “O bullying é um fenômeno mundial tão antigo 

quanto à própria escola”. Deduzimos portanto que o bullying sempre existiu no 

interior das escolas, não merecendo muito destaque da imprensa até então, pelo 

fato de não existirem estudos e pesquisa conceituando e identificando o fenômeno.  

           Segundo Silva (2015), os primeiros estudos desse fenômeno se deve ao Dr. 

Dan Olweus, professor de Psicologia da Universidade de Bergen na Noruega. Em 

1970 ele iniciou um projeto de grande escala que hoje é considerado como o 

primeiro estudo científico de bullying no mundo. Este fenômeno só começou a 

ganhar notoriedade, quando em 1982 na Noruega, três crianças com idade entre 10 

e 14 anos se suicidaram, tudo levando a crer que o motivo da tragédia foi terem sido 

submetidos a maus tratos de seus colegas na escola. A partir de então, o governo 
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norueguês promoveu campanha em escala nacional oferecendo apoio e estimulando 

a realização de estudos e pesquisas para reduzir os casos de violência nas escolas. 

             Conforme Silva (2015), somente a partir do final da dédada de 90 e início do 

ano de 2000 que começou os estudos no sentido de identificar e combater o 

bullying, quando Cléo Fante se propôs a realizar uma pesquisa mais abrangente 

sobre o problema onde perceberam portanto que o Brasil está pelo menos 15 anos 

atrasado nos estudos sobre o bullying em ralação à Europa. 

            Para combater esse fenômeno, é necessario compreender primeiramente do 

que ele se trata. Para Céo Fante (2005, p.28): 

 
Bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que 
ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra 
outro(s), causando dor angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, 
apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, 
atuação de grupos que hostilizam,ridicularizam e infernizam a vida de outros 
alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais. 

             

Portanto precisamos conscientizar nossos alunos de que o bullying é um mal que 

necessita ser prevenido e combatido, pois conforme Silva (2015) “pode resultar em 

problemas como evasão e depressão, e até motivar o suicídio”. 

             Dentro dessa perspectiva, (Constantini, 2004,  p.64) nos diz: 

Trata-se de um comportamento ligado à agressividade física, verbal ou 
psicológica. È uma ação de transgressão individual ou de grupo, que é 
exercida de maneira continuada, por parte de um indivíduo ou de um grupo 
de jovens definidos como intimidadores nos confrontos com uma vítima 
predestinada. Não são conflitos normais ou brigas que ocorrem entre 
estudantes, mas verdadeiros atos de intimidação preconcebidos, ameaças, 
que, sistematicamente, com violencia física e psicológica, são 
repetidamente impostos a indivíduos particularmente mais vulneráveis e 
incapazes de se defenderem, o que os leva no mais das vezes a uma 
condição de sujeição, sofrimento psicológico, isolamento e marginalização. 

                

           Vários casos de jovens vitimizados pelo bullying ganharam as manchetes do 

mundo pela maneira trágica como tudo aconteceu. Segundo Fante (2005) : “O que 

antes ocorria de forma esporádica, após a década de 1990 transformou-se numa 

sequência de trágicos assassinatos e suicídios no interior das escolas”. Em 1999, 

dois adolescentes, de 17 e 18 anos, provocaram a tragédia de columbine, em 

Littleton, colorado. Com explosivos e armas de fogo, assassinaram 12 

companheiros, um professor e deixaram dezenas de feridos. 

            Em janeiro de 2003,na pacata cidade de Taiuva, SP,um adolescente de 18 

anos entrou em sua ex-escola, ferindo 8 pessoas, dentre elas 6 alunos, um 
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funcionário e a vice-diretora; em seguida suicidou-se. 

             Nos dois casos mencionados acima, conforme Fante (2005, p. 24): “Um 

dado de extrema relevância é que haviam sofrido algum tipo de exclusão ou 

situações constrangedoras na escola por um periodo prolongado de tempo”. 

              Ainda segundo Cléo Fante: (2005, p.81): 

O agressor (de ambos os sexos) envolvidos no fenômeno bullying estará 
propenso a adotar comportamentos delinquentes, tais como: agressão a 
grupos delinquentes, agressão sem motivo aparente, uso de drogas, porte 
ilegal de armas, furtos, indiferença à realidade que o cerca, crença de que 
deve levar vantagem em tudo, crença de que é impondo-se com violência 
que conseguirá obter tudo o que quer na vida…afinal foi assim nos anos 
escolares. 

           

           Diante dessa realidade podemos constatar então que os alunos que praticam 

o bullying se não forem devidamente orientados em suas escolas, através de um 

trabalho sério podem futuramente se tornar adultos delinquentes. 

           Não obstante, com os avanços tecnológicos, as ações maldosas tomaram 

proporções ainda maiores, transformando aparelhos de comunicação em 

verdadeiras armas nas mãos dos agressores, difundindo de forma viral informações 

constrangedoras sobre as pessoas, trata-se do cyberbullying. 

            Conforme Silva (2015, p.134):  

Os praticantes de cyberbullying ou “bullying virtual”, utilizam os mais 
modernos e atuais instrumentos da internet e de outros avanços 
técnológicos na área da informação e da comunicação (fixa ou móvel) com 
o covarde intuito de constranger, humilhar, e maltratar suas vítimas. 

               

              Presume-se então que o bullying pode se tornar ainda mais perverso, pois o 

espaço virtual não tem limites, aumentando o poder de agressão tornando as 

pessoas mais indefesas e desprotegidas pelo fato de não saberem sequer quem é o 

agressor. 

Silva (2010, p.21-22) aponta as diversas formas de praticar o bullying no 

ambiente escolar, como podemos observar abaixo: 

 Verbal: Insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelido pejorativo, 

fazer piadas ofensivas, zoar. 

 Físico e material: Bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, beliscar, roubar, 

furtar ou destruir os pertences da vítima, atirar objetos contra as vítimas. 

 Psicológica e moral: Irritar, humilhar, ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, 

desprezar, fazer pouco caso, discriminar, difamar, aterrorizar, ameaçar, 

chantagear, intimidar, tiranizar, perseguir, dominar, passar bilhetes e 



11 
 

desenhos entre os colegas de caráter ofensivo, fazer intrigas, fofocas ou 

mexericos (mais comuns entre as meninas). 

 Sexual: Abusar, violentar, assediar, insinuar 

 Virtual: cyberbullying – uso de aparelhos e equipamentos de comunicação 

(celular e internet) e que são capazes de difundir, de maneira avassaladora, 

calúnias e maledicências. 

          Os personagens dessa tragédia para Fante (2005) e Silva (2015) são as 

vítimas, os agressores e as testemunhas: 

1- As vítimas 

Vítima típica: é o aluno que apresenta pouca habilidade de socialização, 

em geral é timido ou reservado e não consegue reagir aos 

comportamentos provocadores e agressivos contra ele. Normalmente são 

mais frágeis fisicamente. São gordinhos ou magros demais, baixos ou 

altos demais, apresentam sardas ou manchas na pele, usam óculos, são 

de raça, credo, condição sócioeconômica, ou orientação sexual diferente, 

enfim qualquer coisa que fuja ao padrão imposto por um determinado  

grupo. 

Vítima provocadora: aquela que provoca e atrai reações agressivas 

contra as quais não consegue lidar com eficiência. Ela em geral discute ou 

briga quando é atacado ou insultada. São crianças ou adolescentes 

hiperativos ou impulsivos e/ou imaturos. 

Vitima agressora: aquela que reproduz os maus tratos sofridos como 

forma de compensação, procurando outra vítima mais frágil e vulnerável 

como forma de descontar as agressões sofridas. 

2- Os agressores 

Eles podem ser de ambos os sexos. Possuem em sua personalidade, 

traços de desrespeito e maldade, e na maioria da vezes, essas 

características, estão associadas a um perigoso poderde liderança obtido 

ou legitimado por meio da força física ou de um intenso assédio 

psicológico. Geralmente são alunos que vêm de familias desestruturadas, 

em que há pouco ou nenhum relacionamento afetivo. 

3- Os espectadores 

São aqueles alunos que testemunham as ações dos agressores contra as 
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vítimas, mas tomam nenhuma atitude quanto a isso, por medo de se 

tornarem as próximas vítimas. 

Podem ser classificado em 3 grupos distintos: 

Espectadores passivos: adotam a lei do silêncio por medo de se tornar o 

próximo alvo do agressor. 

Espectadores ativos: São aqueles alunos que não participando dos 

ataques contra as vítimas dão certo apoio moral aos agressores, com 

risadas e palavras de incentivo. 

Espectadores neutros: são aqueles que não demonstram nenhuma 

sensibilidade pelas situações de bullyng que presenciam, em função do 

próprio contexto no qual estão inseridos. 

          Existe ainda outra forma de bullying virtual que vem sendo praticada de 

maneira acintosa e covarde, é o sexting. Segundo Silva (2015, p.139): “A prática 

consiste em compartilhar fotos, mensagens de texto e vídeos sensuais ou de cunho 

erótico sem a autorização da vítima”. 

           Conforme o Estatuto da criança e do adolescente artigos 240 e 241, a 

publicação de fotos ou vídeos de crianças e adolescentes em situações eróticas ou 

pornográficas é qualificada como crime grave.  

Para combater esse fenômeno é preciso envolver toda comunidade escolar, 

como afirma Lopes (2005), é necessário a participação dos pais, funcionários, 

professores e alunos nos projetos antibullying. Essas ações visam uma 

conscientização geral, o apoio às vítimas e a reflexão dos agressores sobre os seus 

atos. 

Essa problemática ainda está longe de ser solucionada por completo, para 

tanto as ações contra o bullying devem ser continuas. É preciso incitar os discentes 

a participar das atividades de intervenção, demonstrando sua contrariedade e 

repulsa contra os atos de violência praticados pelo agressor.  

As medidas mais eficazes para contenção desses atos seriam o apoio, o 

diálogo, a confiança e os acordos de convivência, além da intolerância contra 

qualquer opressão. Entendendo que as ações partem de influências afetivas e 

sociais, precisamos estar convictos da mudança de cada indivíduo, mesmo em 

situações muito difíceis. Se a sociedade não estiver preparada para combater o 

problema do bullying, mínimas serão as oportunidades de diminuírem as outras 

formas de violência. 
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         UNIDADE IV 
 
          ATIVIDADES 
 

Atividade 1: música 

Objetivos 

- Prevenir comportamentos discriminatórios, preconceituosos e intolerantes; 

- conscientizar a importância do respeito nas relações entre os alunos do colégio 

Estadual Francisco Neves Filho. 

 
Desenvolvimento 
 
       Ao trabalhar o bullying, ele pode ser abordado sob diversas perspectivas, nesta 

primeira atividade usaremos a música Jeremy do grupo Pearl Jam. onde o objetivo 

será o de conscientizar os educandos a respeito do tema, apontando suas 

consequências a fim de que eles saibam se respeitar e abandonem condutas 

agressivas. 

           Os alunos assistirão ao vídeo com legendas em português e o professor 

questionará aos alunos se o vídeo transmite alguma moral, se é possível dizer qual 

a mensagem que o clip transmite. Após ouvir as respostas o professor explicará que 

a música conta a história de um garoto que sofreu bullying e não tinha o apoio de 

ninguém e por não aguentar tanta humilhação cometeu o suicídio na frente dos 

colegas. 

           Após assistir o vídeo com a tradução da música o professor deverá falar 

sobre o bullying, abordando as características desse comportamento agressivo, 

citando outros casos semelhantes a este, a fim de conscientizar os educandos a 

agirem com compreensão e entendimento com os colegas procurando estabelecer 

um convívio harmonioso e pacífico. 

          Obs: O vídeo foi gravado em 1992, o clipe é baseado em fatos reais, narra a 

história de um garoto chamado Jeremy que comete o suicídio na frente dos colegas 

de classe. 

 

Jeremy - tradução 

 
Em casa 
Desenhando figuras de topos de montanhas 
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Com ele no topo, sol amarelo limão 
Braços erguidos em V 
Os mortos estendidos em poças de cor marron embaixo deles 
Papai não deu atenção 
Para o fato de que a mamãe não se importava 
Rei Jeremy, o perverso 
Governou seu mundo 
Jeremy falou na aula de hoje 
Jeremy falou na aula de hoje 
Me lembro claramente 
Perseguindo o garoto 
Parecia uma sacanagem inofensiva 
Mas nós libertamos um leão 
Que rangeu os dentes 
e mordeu os seios da menina na hora do intervalo 
Como eu poderia esquecer 
E me acertou com um soco de esquerda de surpresa 
Meu maxilar ficou machucado 
Deslocado e aberto 
Assim como no dia 
Como dia em que ouvi 
Papai não dava carinho 
E o garoto era algo 
Que mamãe não aceitaria 
Rei Jeremy, o perverso 
Governou seu mundo 
Jeremy falou na aula de hoje 
Tente esquecer isto 
Tente apagar isto 
Do quadro negro 
Jeremy falou na aula de hoje 
Jeremy falou 
Falou 
Jeremy falou na aula de hoje 

 

Atividade 2: filme 

Objetivos 

- Reconhecer a prática do bullying, como ela acontece e as consequências tanto 

para quem sofre como para quem agride. 

- Desenvolver nos alunos sentimentos de empatia, companheirismo, respeito ao 

próximo, para que abandonem condutas agressivas. 

Desenvolvimento 

         Dando uma sequência lógica e didática do tema, será trabalhado o filme 

bullying provocações sem limite, dirigido por Josetxo San Mateo. Após a exibição do 

filme, o professor em conjunto com sua classe promoverá um debate a respeito do 
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mesmo. No final o professor pedirá aos alunos que produzam um pequeno texto, 

abordando os seguintes aspectos: qual a sua opinião sobre o filme; qual o objetivo 

da escola ao apresentar este tipo de filme? O texto deverá ser entregue na próxima 

aula. De posse do material, o professor deve analisar todos os relatos e comentar os 

textos no geral e posteriormente conversar com os professores e como suas 

disciplinas (português, matemática, inglês, geografia, história, artes, etc) poderia 

contribuir com o projeto. 

O link do filme está disponível abaixo: 

https://youtu.be/HTTz34CLlvI 

 

Atividade 3: Peça Teatral 

Objetivos 

- Conscientizar sobre a gravidade do bullying; 

- Aprender a conviver com as diferenças e respeitá-las; 

- Melhorar sua conduta se colocando no lugar do outro em uma situação de conflito. 

     

 Desenvolvimento 

             

Os alunos terão a oportunidade de atuarem em uma peça teatral sobre o tema, onde 

depois de pronto será analisado, discutido e debatido, e posteriormente apresentado 

às outras turmas do colégio. A peça seguirá o seguinte roteiro:  

 

Narrador: Existe atualmente nas escolas um grande problema que desafia 

professores, diretores pais de alunos, ou seja, toda a comunidade escolar. Trata-se 

do bullying, considerado fênomeno mundial, pois acontece em todas as escolas, no 

mundo inteiro, tanto em países ricos, como em países pobres. 

           As atitudes de violência, que ocasionam tanta preocupação e medo, podem 

estar relacionadas com o ambiente onde o aluno interage, como por exemplo a 

própria familia, a escola e a comunidade a qual pertence. 

           Por mais que algumas pessoas possam pensar que o bullying apresenta 

algum aspecto positivo no que se refere a resolução de conflitos e tensões no 

ambiente escolar, estudiosos da área educacional apontam pontos negativos sobre 

a presença do mesmo na escola, pois podem trazer consequencias sérias para as 

vítimas, como falta de interesse pela escola, dificuldades de aprendizagem, 

https://youtu.be/HTTz34CLlvI
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rendimento escolar abaixo da média, e consequentemente a evasão escolar, 

podendo inclusive se afastar da vida social. Pode ainda desencadear problemas 

comportamentais, emocionais e físicos nas crianças e nos jovens os quais 

destacamos o stress, a possibilidade de afetar ou arruinar a auto-estima, 

desenvolvimento de ansiedade e depressão e, em casos mais graves cogitam até o 

suicídio. 

           Hoje, vocês vão acompanhar a trajetória de Pedro, um personagem fictício, 

mas que carrega em suas costas a verdade de quem vivencia essa história de 

agressão. As outras personagens tirando a professora não precisam ser 

denominadas, pois são agressores de bullying e elas são indiferentes para a 

sociedade, ocupam apenas o espaço, mas são neutras, indiferentes, não precisam 

ter nome apenas um simbolismo, e simbolizam a crueldade, a imaturidade, a cabeça 

pequena de quem tem gera uma má conduta.  (Entra alguns alunos que se sentam e 

começam a conversar, entra Pedro, todos começam a rir e zombar dele). 

 

Agressor1:  Tá vindo da roça Pedro? 

Agressor2: Vixe por isso eu to sentindo esse cheiro de merda de vaca. É ele que 

trouxe lá do sítio. (Todos dão risada). 

Agressor1: Ordenhou direito as vacas? 

Agressor3: E essa botina? Acho perdido lá no mato? 

Agressor1: Você é mudo seu mané? 

Agressor4: É que a vaca comeu a língua dele. (Todos vão rindo conforme as piadas 

sobre Pedro). 

Pedro: Não, minha mãe que compro pra mim. Ela junto um dinheiro e foi na loja 

comprar pra mim. 

Agressor4: E isso é de vender? (A professora entra). 

Elza: Bom dia classe. 

Alunos: Bom dia professora Elza. 

Elza: Estão todos animados? Alguma novidade? 

Agressor3: O Pedro comprou uma botina. (Todos riem). 

Elza: Que bom, mas acho que isso não nos diz respeito, então vamos cuidar de 

nossas vidas e deixar a dos outros em paz. Tudo bem com você Pedro? 

Pedro: Sim dona professora. 

Agressor1: Fala direito moleque! 
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Agressor2: Parece um retardado falando. 

Agressor3: Não dá professora! Eu venho lá de casa, tomo banho, venho cheiroso, 

chega aqui o moleque da minha sala fede leite azedo. (Todos zombam). 

Elza: Dá pra parar com essa brincadeira? Ou eu mando todo mundo pra direção se 

continuar assim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre economia. Alguém sabe me 

dizer, alguma coisa em relação a isso? 

Agressor1: A mãe do Pedro teve que economizar pra comprar a botina dele. (Todos 

vão zombando). 

Elza: Sabe qual é a graça do que você disse? É de que você é um idiota. O que 

você faz, um dia podem fazer com você, e aí vai ver como é diferente. (Todos ficam 

paralisados, sem reação). 

 Narrador: A aula da professora Eliana de geografia, foi passando. Algumas piadas 

sobre Pedro surgiam, mas logo a professora cortava. Com o fim o da aula, a vontade 

da turma em zombar Pedro era maior ainda. 

 Elza: Eu vou indo, próxima aula me entreguem os trabalhos. 

Agressor1: Então Pedro... O que você me diz? 

Pedro: Nada. (A turma zomba, imita o garoto, uma grande festa). 

Agressor1: Sabe porque ninguém gosta de você? Porque você fede... Tanto por 

fora, quanto por dentro. Eu tinha que processar a escola por ter que ser obrigado a 

respirar o mesmo ar que você. 

Pedro: Eu não faço nada contra vocês, fico na minha sempre... Eu só queria poder 

aprender as coisas em paz. 

Agressor4: Como a gente te deixa em paz com esse fedor de catinga que você 

tem? 

Agressor1: Mas não pensa mal da gente! Poh, te trouxemos até um presente. (O 

agressor2: pega um desodorante de spray e entrega para o agressor1, os alunos 

seguram Pedro, e o primeiro vai apertando o spray sobre todo o corpo do menino 

que vai gritando pra eles pararem). (Todos saem rindo e brincando, e o menino 

jogado ao chão. Ele se levanta, pega sua mochila e também sai). 

 Narrador: O agressor de bullying nunca fica satisfeito e se a vitima deixa quieto o 

assunto, só esperando o dia que se cansem de zombá-la, está tomando a atitude 

errada! Ela deve o mais rápido possível achar ajuda. A vida de Pedro era assim, 

constantes dias de humilhações por seus colegas de classe, o menino tinha 

vergonha de chamar ajuda, então esperava que a turma uma hora esquecesse dele. 
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(O agressor2 entra e vê uma carta em cima da mesa de Pedro, pega e lê. Os outros 

amigos entram). 

Agressor2: Vocês nem imaginam... O idiota do Pedro gosta dela! (Aponta para o 

agressor5. Todos dão muita risada, e zombam do mesmo). 

Agressor1: Quem diria! O pateta não gosta só de vaca, sapo, galinha, também 

gosta de gente. 

Agressor4: A gente bem que podia tirar uma com a cara dele por causa disso. 

Agressor1: Eu tenho uma idéia. (Eles se reúnem e o agressor1 conta seu plano. 

Todos saem, ficando só o agressor5. Entra Pedro). 

Agressor5: Oi Pedro... Eu queria falar com você. 

Pedro: Oi, pode falar... Eu escuto tudo o que você quiser me dizer. 

Agressor5: Eu não sei quanto você, mas eu estou te amando muito... Nunca falei 

nada por achar que às vezes você não gostasse de mim, mas eu estou muito 

apaixonada. 

Pedro: Sério? Serio mesmo? De verdade? 

Agressor5: Claro que sim Pedro... Me dá um beijo? (Ele diz que sim com a cabeça). 

Mas primeiro feche os olhos. (Ao fechar os olhos, a turma toda entra. O agressor 1 

entrega um sapo (de plástico) para o agressor 5 que o encosta na boca de Pedro. 

Todos dão muita risada). 

Pedro: Por que vocês estão fazendo isso? Não tem graça. 

Agressor3: Não tem para você, eu to achando muito engraçado. 

Pedro: Então você não gosta de mim? 

Agressor5: Claro que não! Se toca moleque, olha pra mim, acha mesmo que eu 

teria olhos pra você? É horrível, fede, fiquei com nojo o tempo todo que fiquei perto 

de você. (A professora entra). 

 Elza: Bom dia turma, hoje a aula é lá na sala vídeo. Todos podem seguir em 

direção a sala, direto, sem passar em outro lugar. (Todos saem, Pedro fica). 

Elza: Você não vem Pedro? 

Pedro: Não dona professora Elza..eles não gostam de mim, eles me xingam, me 

maltratam, me zombam, me fazem de piada... Até brincar com os meu sentimentos 

mais verdadeiros eles brincam. Eles me fazem mal, eles são minha pior doença. 

Elza: Você não pode deixar a intimidação deles te vencer…Procura uma ajuda, 

chame seus pais, a direção da escola, até a policia... Algo deve ser feito. Ciente 

dessa situação, eu vou me propor a te ajudar. Vou conversar com a direção, com o 
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conselho tutelar com quem precisar, mas não vou permitir que se prolongue esse 

desmando. Vou deixar você sozinho pensando um pouco. (Ela sai). 

Pedro: A felicidade custa tão caro... Eu queria poder abrir um sorriso sem ter que ter 

alguém por perto pra me criticar só por causa disso, eu queria poder brincar sem ter 

alguém pra ficar rindo de mim por causa disso, eu queria viver em paz, pra mim só 

isso estava bom. 

 Narrador: Pedro tinha mais uma vez um pensamento errado... Não queria ajuda, 

queria se livrar do problema mesmo que fosse da forma mais radical que pudesse. E 

os colegas de classe, sempre voltavam a lhe infernizar com suas brincadeiras de 

mau gosto. (A turma entra caçoando de Pedro, jogam seu material, lhe batem, 

fazem uma verdadeira festa na custa do garoto). 

Agressor2: O moleque da roça não quis assistir vídeo com a gente não! 

Agressor4: Fico com medinho foi? 

Agressor3: Posha cara! Não fica com vergonha, só porque ela te deu um fora, faz 

parte da vida, você mora na roça deveria ta acostumado com essa vida sofrida. 

Agressor1: O Pedro quer dar uns beijinhos... Vamos deixar a boquinha dele bem 

bonita! (Passam batom na boca dele e vão lhe constringindo cada vez mais. Pedro 

pega seu material e sai correndo. A turma cai na risada). 

 Narrador: A gente nunca vai resolver um problema sempre fugindo dele. Não 

precisa ter medo, encare as coisas de frente, e não tenha nunca orgulho de pedir 

ajuda. Quando a gente precisa, ela será sempre bem vinda. (A professora entra, 

todos os alunos também eles se sentam e vão conversando). 

Professora: Turma... Tem certas coisas que são difíceis de entender, tem certas 

atitudes que as pessoas tomam achando que só existe aquela. Mas enfim, cada um 

tem sua plena razão... O Pedro foi encontrado morto no seu quarto ontem à noite. 

Pobre menino. Tinha tanto pra viver ainda... Avaliem seus pensamentos e tentem 

separar as coisas boas das coisas ruins. É só uma dica. Hoje estão todos 

dispensados em memória do colega. 

 Narrador: É assim que termina a historia... Trágica! Mas o fim não poderia deixar 

de ser outro quando estamos tratando desse assunto. Quando ele está no começo, 

ainda existem proporções para que se acabe, mas o quando esse problema vai se 

acumulando, é difícil de controlar. 

 Diga não ao bullying.  

http://impresaosua.blogspot.com.br/2011/10/peca-teatral-sobre-bullying.html 

http://impresaosua.blogspot.com.br/2011/10/peca-teatral-sobre-bullying.html
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 Atividade 4: Entrevista 

Objetivos 

- Familiarizar os alunos com o tema a ser trabalhado. 

- Perceber e analisar qual a concepção que os alunos do ensino médio possuem 

sobre o fenômeno Bullying. 

Desenvolvimento 

           A entrevista será realizada pelos alunos do 8º ano turma A, através de um 

questionário previamente elaborado para os alunos do ensino médio buscando 

saber qual a concepção ou entendimentos que possuem sobre o tema, se já foram 

vítimas, agressores ou testemunhas de bullying, se já presenciaram algum tipo de 

bullying, ou se o fenômeno Bullying já ocorreu em sua sala de aula. A intenção é 

anotar, registrar e realizar uma reflexão e análise das informações recebidas 

juntamente com os alunos do 8º ano e divulgar a síntese dos dados obtidos na 

entrevista, servindo como diagnóstico desse problema na escola. 

Avaliação 

           A avaliação será feita pela participação e qualidade das entrevistas realizadas 

e pela divulgação do material elaborado. 

 

Questionário 

 

      1- Você sabe o que é bullying? (  ) sim       (  ) não 

      2- Você já sofreu algum tipo de bullying? (   ) sim    (  ) não 

      3- O bullying já ocorreu em sua sala de aula? (  ) sim   (  ) não 

      4- Você já foi agressor, vítima ou testemunha de bullying? 

      5- Você acredita que o bullying possa prejudicar o rendimento escolar da vítima?    

(  ) sim   (  ) não 

      6- Na sua opinião o que a escola poderia fazer para solucionar o problema do 

bullying? 

      7- Já conversou com os seus professores sobre bullying? (  ) sim   (  ) não 

      8- Se você já foi alvo de bulying solicitou ajuda? (  ) sim   (  ) não 

      9- Você já conversou com seus pais sobre bullying? (  ) sim    (  ) não 

     10-  Como você reagiria se alguém praticasse bullying com você? 
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ATIVIDADE 5: CARTILHA INFORMATIVA 

Objetivos 

- Conceituar bullying e reconhecer sua prática, como ela acontece no ambiente 

escolar e as suas consequências. 

- Prevenir o bullying no ambiente escolar. 

Desenvolvimento 

Para ajudar no entendimento e esclarecimento sobre o tema, no intuito de prevenir e 

combater essa prática no ambiente escolar, trabalharemos com a cartilha informativa 

sobre o bullying, lançado em 20 de outubro de 2010, pelo Conselho Nacional de 

Justiça. O texto foi elaborado pela médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, 

autora também do livro "Bullying: mentes perigosas nas escolas", fala de forma clara 

e direta sobre o tema. Nele, expõe o perfil dos agressores e das vítimas, fala sobre 

as variadas formas de bullying - como o cyberbullying, por exemplo, que com a 

facilidade dos jovens aos meios tecnológicos vem se disseminando cada vez mais -, 

informa inclusive os pais de como perceber em casa se seu filho está sendo vítima 

ou praticando bullying e encoraja a denúncia desse tipo de prática como forma de se 

prevenir e acabar com o problema. Nessa cartilha, Silva (2010, p. 11) ressalta que:  

O bullying existe em toda as escolas, o grande referencial entre elas é a 
postura que cada uma tomará frente aos casos de bullying. Por incrível que 
pareça os estudos apontam para uma postura mais efetiva contra o bullying 
entre as escolas públicas, que já contam com uma orientação mais 
padronizada perante os casos (acionamento dos conselhos tutelares, 
Delegacias da Criança e do adolescente, etc). 

          

        Diante desse contexto, e considerando que a prática do bullying cresce a cada 
dia de maneira assustadora, a intenção da cartilha é realizar um trabalho de 
prevenção através de estudos e informações, conscientizando os alunos das 
consequências advindas dessa prática abominável. 
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