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RESUMO 
O bullying, no âmbito escolar, tem ganhado bastante espaço, ocasionando sérias 
complicações psicológicas nas crianças e adolescentes. É um fator que leva a 
ofensas e violência, gerando estresse. O objetivo da análise baseou-se na 
observação do estresse, os fatores que levam ao bullying e a importância de 
levar para o ambiente escolar esse tema preocupante, que também é notado in 
loco nas crianças. Após um longo período de estudo, com o intuito de abordar 
os alunos sobre os temas estresse e bullying, foram aplicadas aulas teóricas, 
práticas e dinâmicas com os alunos das turmas de 3° e 5° anos da Escola 
Municipal Patotinha. Com o foco voltado em trabalhar de forma mais educativa, 
didática e proveitosa, e menos monótona possível, abordando diversas áreas da 
educação, tais como português, inglês, matemática, biologia, química, física e 
educação física. Foram aplicadas duas aulas com a ajuda de jogos didáticos 
evidenciando a participação e interesse dos alunos, notando a ansiedade da 
turma em relação ao jogo didático. Durante a brincadeira os alunos ficaram 
ansiosos para chegar ao final do jogo, gerando situações de estresse e 
bullying. Em um segundo momento de abordagem efetiva com os alunos/alvo da 
pesquisa, com o objetivo de verificar e observar o a reação dos mesmos em 
situação geradora de estresse, surpreendeu-se a turma com uma prova 
surpresa, com conteúdos interdisciplinares. Notou-se bastante estresse nestes 
alunos. Em sala de aula, através de uma conversa com os alunos e algumas 
perguntas apresentadas em questionário, investigaram-se algumas causas que 
os levaria ao estresse e quais destes alunos já haviam praticado e/ou sofrido 
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alguma forma de bullying. Alguns fatores como alimentação e sedentarismo 
também foram questionados por eles, explicando-se a efetiva colaboração 
dessas situações como fatores geradores do estresse diário. Analisar e avaliar 
o tema estresse e bullying contribuiu sobremaneira na visão, percepção e 
influência desse mal, considerado “mal do século”, na vida social e acadêmica de 
crianças e adolescentes. Ao submeter os alunos a situações difíceis e 
desafiadoras, notou-se como cada um lida com aquela situação, e que apesar 
de terem entre 9 a 12 anos de idade não era novidade tal assunto na vida de 
cada um. Contudo foi excitante levar para os alunos um tema tão importante e 
de extrema preocupação para a sociedade. 
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