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BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

LIDIANE APARECIDA DE PAULA 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como tema a discussão do bullying nas aulas de Educação Física, 
descrevendo o conceito geral, apresentando amostras de fatos discutidos em artigos científicos, 
apontando ações para minimizar o bullying nas escolas, estratégias de prevenção, através de 
palestras literárias e implantação de atividades voltadas a conscientização de valores, tais 
estratégias de prevenção parece ser a maneira mais adequada para reduzir a chance dessas 
ocorrências e outros problemas, como as dificuldades emocionais e de aprendizagem. A conduta 
dos professores diante de alguma ocorrência de bullying durante as aulas também são 
discutidas. Por muitos anos ignorado o tema vem ganhando espaço nas pesquisas, de forma a 
alertar sobre a importância do conhecimento sobre o bullying e suas conseqüências. 

 

Palavras-chave.  Bullying, aluno, professor, prevenção. 

 

Introdução 

Caracteriza-se como bullying as agressões que os alunos sofrem nas 

aulas de Educação Física, seja ela física ou moral, causando muita tristeza e 

angústia as vítimas.     

 Definição: bullying é um termo em inglês utilizado para designar a 

prática de atos agressivos entre estudantes (FANTE, 2004, p.48). Traduzido 

simplificadamente é como se fosse uma intimidação, em outras línguas: acoso e 

amenaza em espanhol, maus-tratos entre pares em português, harcelement 

quotidien em francês, uma intimidação, um assédio cotidiano (FANTE, 2004, 

p.48) dentre outras definições internacionais. 

 Pode ser traduzido como uma intimidação, também diz respeito às 

ações agressivas intencionais e repetidas, praticadas por um ou mais alunos 

contra outro. 

 Na conceituação de Fante (2009, p.29) apud Oliveira; Votre (2006, 

p.174), encontramos:  
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É um comportamento cruel, intrínseco nas relações interpessoais, em 

que os mais fortes convertem os mais frágeis em objetos de diversão 

e prazer, através de brincadeiras que disfarçam o propósito de 

maltratar e intimidar. 

 

Com a falta de diálogo, falta de carinho e atenção, esses alunos se 

tornam violentos nas aulas, pois é um ambiente, onde eles passam uma boa 

parte do dia, convivem com pessoas de várias raças, culturas, biotipos 

diferentes, religiões e acabam transferindo por um motivo qualquer, como a não 

aceitação do outro ser diferente a seu modo de ver, a agressividade que na 

maioria das vezes recebe em casa. Os alunos que se sentem coagidos são 

levados ao afastamento do âmbito escolar, e até mesmo a um grau mais sério, 

como depressão e outros tipos de doenças psicológicas. 

A cada dia que passa o número de alunos envolvidos com o bullying tem 

aumentado, levando a inúmeras conseqüências ao longo da vida. 

 

Desenvolvimento 

 Observamos como comportamentos mais comuns, se há ou não 

bullying no âmbito escolar a depressão, problemas de comportamento, 

ansiedade, transtornos psíquicos, e em alguns casos mais extremos chegam a 

cometer homicídio ou suicídio. Todos esses alunos se apontados como 

agressores ou vítimas devem passar por um psicólogo e por um psiquiatra. 

Para Fante (2005, p.48) apud Rahal (2007, p.20):   

  

Se há na classe algum aluno que apresenta características 
psicológicas como ansiedades, insegurança, passividade, timidez, 
dificuldade de impor-se e de ser agressivo e com freqüência se mostra 
fisicamente indefeso [...] ele logo será descoberto pelo agressor. Esse 
tipo de aluno representa o elo frágil da cadeia [...] 
 
 

Muitas vítimas do bullying ficam caladas diante as agressões, mas é 

questão de observação, da família e da instituição. Eles passam a ter um 

rendimento baixo nas notas, evitam participar das aulas de Educação Física, 

geralmente mentem para os pais que estão doentes, chegam em casa sujos ou 

com roupas rasgadas, seu comportamento em casa com irmãos e primos torna-

se indiferente e até mesmo agressivos com os adultos. Estes são alguns fatores 
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dentre muitos, que caracterizam que essas crianças estão sofrendo bullying nas 

aulas. 

Como tipos de bullying mais comuns no ambiente escolar, destacam-se: 

verbal com atos de xingamento, apelidos; físico com empurrões, beliscões; 

sexual com assédio; virtual com postagem de fotos que difamam ou depreciam; 

psicológico com chantagens, extorsões, manipulações; social com exclusão; 

material com furtos, roubos ou destruição de pertences; racial com piadas sobre 

religião ou cor da pele. 

O rendimento escolar destes alunos poderá decrescer, uma vez que 

passam a considerar a escola como um espaço inseguro. (LOPES NETO; 

SAAVEDRA, 2003; FANTE, 2005; PROGRAMA, 2005 apud BOTELHO, 2007b, 

p.64). 

Uma estratégia é acompanhar esses alunos do infantil, ao ensino médio, 

inserindo o tema bullying como conteúdo de Educação Física, ensinando desde 

cedo, que temos que ter mais respeito com o próximo, incentivando os alunos a 

terem um convívio prazeroso. 

 Cabe ao professor de Educação Física ajudar a identificar quais alunos 

estão envolvidos direta e indiretamente com o bullying, e entrar com uma ação 

rápida de prevenção e conscientização, mostrando para eles o impacto que esse 

tipo de preconceito pode trazer nas vidas destas pessoas. 

De acordo com Souza (2007) apud. Furtado; Morais (2010,p.1):  

 

É necessário que os professores não culpem a criança ou o jovem por 
agredir ou não se defender, mas conversem com elas sobre o tema, 
pois neste momento precisam mais de ajuda do que punição, além da 
necessidade de reflexão de sua família e da escola. 

 

 Vale discutir durante as aulas de Educação Física, a ocorrência de algum 

comportamento agressivo como alerta para os outros alunos, para que eles 

vejam que o professor não vai deixar passar nenhuma ação dos bullies sem 

tomar alguma atitude. 

Identificar o papel dos envolvidos (alvos, alvos/autores, autores e 

testemunhas). Os alvos são aqueles alunos que por algum motivo não 

conseguem uma aproximação com os outros. Os alvos autores são aqueles 
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alunos que em algum momento sofreram a ação dos bullies, e transferiu a 

mesma atitude com outro aluno. Os autores são alunos que na maioria das vezes 

vêm de uma família totalmente desestruturada, agressiva, e outra parte não tem 

esse mesmo tipo de agressão, mas escuta um comentário racista, seja por 

religião, cor da pele, opção sexual, e acabam usando as atitudes das famílias 

nos colegas de sala. As testemunhas estão em um número maior de alunos que 

assistem a ação dos bullies, mas não contam para a direção da escola por medo 

de serem as próximas vítimas. 

 Segundo, Lopes e Saavedra, (2003:119) apud  Botelho; Souza.(2007a): 

 O professor de Educação Física deverá iniciar estratégias para 
intervenção deste problema desde a educação infantil, uma vez que “a 
literatura estrangeira mostra que, quanto mais precoces sejam as 
intervenções, melhores são os resultados quanto a redução e ao 
controle do bullying nas Escolas”. 

 

Apoiar esses alunos tanto os bullies, quanto os alvos com ajuda dos 

familiares, verificando se a criança ou adolescente é um alvo do bullying, 

observar se, quando ela volta da aula, se seus materiais estão em dia, se sua 

roupa aparece rasgada, se quando a criança leva algum valor ou objeto pessoal, 

questionar com o que ele pretende gastar ou com quem irá utilizar, se apresenta 

marcas de violência no corpo, ou se há recusa em ir a escola. Os funcionários 

também podem ficar atentos nas atitudes dos alunos, principalmente na hora do 

recreio onde existe um número maior de crianças, de várias faixas etárias, 

comunicando a direção, caso veja algum acontecimento estranho. 

O fato de a criança ou adolescente querer sempre ser o centro das 

atenções, acharem que é melhor do que os outros e ter certa dificuldade de se 

relacionar, é um forte indício que esse aluno seja um autor do bullying. 

 Tratando-se das aulas de Educação Física os eventos de bullying são 

observados com mais frequência quando os conteúdos das aulas são focados 

somente na competição, resultando em maior alteração no comportamento das 

turmas. Para Abramovay & Rua (2002, p.20.) a violência existente entre os 

estudantes nas escolas é frequentemente estimulada mais nas disputas 

esportivas, mostrando, desta forma, a necessidade do esporte ser trabalhado em 

uma nova proposta pedagógica, voltada para a união, cooperação, respeito, 
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amizade, tolerância e solidariedade, valores que são construídos por meio de um 

esporte, um jogo ético ou na apresentação de filmes para discussão. 

Como exemplo ou indicação de filme para toda a comunidade escolar, 

entre outros Bullying, provocações sem limites, que trata do bullying nas 

escolas, citamos a releitura da sinopse: 

Bullying, provocações sem limites. (Paris Filmes; gênero suspense, 
ano 2015, português. Jordi é um adolescente que perdeu recentemente 
seu pai e que, junto à sua mãe, decide mudar de cidade para começar 
uma nova vida. Em princípio tudo parecia bem, mas o destino 
reservado para ele será uma terrível surpresa já que quando Jordi 
passar pelo portão da nova escola cruzará sem saber, a tenebrosa 
fronteira de um novo inferno.  

 

Casos de agressões nas aulas de Educação Física são praticados mais 

por meninos do que pelas meninas. Agressividade e competitividade se 

associam fortemente aos meninos, enquanto para as meninas predomina mais 

a fragilidade. Para Myers (2000; s.p.) “a agressividade refere-se ao ato de ferir o 

outro, física ou simbolicamente”, e os homens, mais voltados às atividades 

tipicamente masculinas, como caçar, lutar e guerrear, são mais propensos à 

agressividade do que as mulheres. Isto não quer dizer que o comportamento 

agressivo não apareça nas meninas, pois elas também o são, principalmente 

entre si. 

Cabe mencionar o entendimento de Aratangy, (Aratangy, 2011, p.226, 

apud Casagrande; Tortato e Carvalho, 2011, p.217): 

 

A brincadeira tem que ser agradável para todos. Se uns se divertem          
com o sofrimento e a humilhação de outros, isso não pode ser 
considerado brincadeira. Isso é bullying. 
 
 

Durante as aulas de educação física os alunos sentem-se livres e soltos, 

deixando-os mais propensos a agressões físicas e verbais, o professor deverá 

estar atento as conversas e diversas situações quando o grupo de alunos estiver 

interagindo e fizer as correções com confiança e liderança no que trata sobre o 

comportamento, respeito e integridade física do outro. 

 

Conclusão 
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Num ambiente construído com base na participação dos alunos e do 

professor atuando como mediador nas situações de conflito, o índice de bullying 

tende a diminuir. 

Os debates sobre a violência nas escolas deveriam ser amplamente 

expostos e divulgados, sendo previstos pela ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990, e também está previsto na Lei 

nº 13.185, de 6 de novembro de 2015, que trata de lei com fim social, pois 

garante a dignidade do ser humano e o pleno desenvolvimento de sua 

integridade física e psíquica. Ela busca não apenas atribuir responsabilidades, 

mas principalmente afirmar a necessidade de conscientização e respeito com o 

outro. 

Discute-se ainda em vários campos de conhecimento que é dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar os 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, respeito, bem como alguns 

outros direitos. E neste contexto destaca-se a figura da escola, como uma 

instituição que faz parte do dia a dia das crianças e adolescentes, influindo 

diretamente sobre a formação de sua personalidade e sua vida. 

Reunindo algumas ações com todos os professores, o tema pode ser 

discutido de forma interdisciplinar, juntamente com os alunos. 

Outras ações também podem ser realizadas na instituição escolar afim 

de minimizar os conflitos e envolver os alunos, professores, direção, funcionários 

e a comunidade. 

A luta contra o bullying deve ser iniciada desde os primeiros anos de 

escolarização, para que as crianças se conscientizem do que realmente significa 

o bullying. Assim como a escola, os pais também devem orientar as crianças a 

fim de combater esse mal que atinge as escolas e que traz danos irreparáveis 

para as vítimas. 
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