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RESUMO 
Este trabalho expõe aulas realizadas com alunos do ensino fundamental (5º ano), 
no período de abril a junho de 2015. Foi estudado e trabalhado o bullying, que 
muitas vezes é visto pela sociedade como algo normal, uma brincadeira entre 
crianças e adolescentes. O bullying se apresenta na forma de provocações 
e/ou agressões verbais e físicas, de forma intencional e repetida, praticadas por 
um ou mais alunos contra outro. Através do levantamento bibliográfico, foi 
observado que as crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de problema 
apresentam muitas consequências, como estresse, depressão, angústia, baixa 
autoestima. Com o objetivo de combater esse problema e amenizar situações de 
estresse na escola, realizaram – se aulas com práticas pedagógicas com uma 
reflexão teórica e prática que envolveram a socialização e reflexão de 
conceitos, como o respeito ao próximo, a importância de trabalhar em grupo etc. 
Os perfis dos alunos foram identificados no início da primeira aula, com uma 
conversa informal, em que cada aluno foi relatando se sofria com o bullying e 
também houve relatos de alunos que praticavam tal ato. Esse projeto 
educativo interdisciplinar nomeado “Aprendendo com o Tangram” foi 
desenvolvido na escola parceira Escola Municipal Nilda Margon Vaz na cidade 
de Catalão – GO. O projeto interdisciplinar “Aprendendo com o Tangram” 
envolveu as disciplinas: matemática, língua portuguesa, inglês, ciências 
(biologia e química) e educação física e os conteúdos do segundo bimestre de 
acordo com o Currículo Referência da Rede Estadual de Goiás. Em todas as 
aulas, foi utilizado o jogo educativo o tangram (quebra cabeça) para ser 
trabalhada a socialização em grupo. O trabalho foi muito produtivo, pois foi 
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observado que, em cada aula, houve melhor desempenho dos alunos com 
outros colegas, sendo a experiência uma forma de diminuir o bullying na escola. 
Ao finalizar as aulas, foi aplicado um questionário em que 20 alunos avaliaram 
as aulas, a compreensão quanto ao tema, se eles ainda praticavam o bullying 
mesmo sabendo das reais consequências desse ato. Ao avaliarem as aulas, 
obteve – se resultados satisfatórios, pois 65 % avaliaram a aula como “Ótima” e 
35% avaliaram como “Boa”. Nesta avaliação foi perguntado aos alunos quais 
as consequências que eles passaram quando sofriam com o bullying as mais 
citadas foram o “estresse” e o “isolamento”. Ao serem questionados se ainda 
praticavam o bullying, 50% dos alunos falaram que não praticam esse ato 
devido às aulas, pois aprenderam a compreender uns aos outros, trabalhar em 
grupo e respeitar o próximo. Os alunos que sofriam com o bullying, alguns 
relataram que não sofrem com esses atos (70%), outros falaram que diminuíram 
(30%). Com esta metodologia obteve – se um resultado relevante, pois muitos 
alunos pararam de praticar  o bullying e reconheceram que isso não e apenas 
uma brincadeira e pode ter consequências reais. Os alunos tiveram uma nova 
experiência em sala de aula, pois a proposta é interdisciplinar e, além da 
aprendizagem, também aborda conceitos como o trabalho em grupo, e leva 
novos métodos para despertar o interesse do aluno. 
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