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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O bullying é um tipo de violência que se caracteriza por seu caráter repetitivo e suas várias
faces, podendo ser violência física, verbal, psicológica ou material. Ocorre em ambiente escolar e faz
com que a vítima se sinta maltratada pelo bully, o então valentão que a oprime. Cerca de 66% do
público de ensino fundamental está envolvido em práticas de bullying. Outrossim, o bullying é tido
como um problema de saúde pública e foi apontado pelas professoras para os estudantes de Medicina
da UFPE na escola em questão. Por esse motivo, é importante que haja políticas de enfrentamento para
a problemática. A ﬁm de trabalhar um assunto tão delicado nas turmas de 3º ano C e 4º ano, o grupo
pretende fazê-lo de forma lúdica, com teatro, cartazes e desenho, por exemplo, além de observar os
relatos dos estudantes. Com base em nossos objetivos, esperamos, ao ﬁnal do projeto, observar uma
diminuição da incidência do bullying entre os alunos do ensino fundamental da escola Guiomar Lyra a
partir das falas dos alunos que escutaremos durante os quatro dias de Ação - principalmente no último
dia, com relação a isso especiﬁcamente - , e a partir da aplicação da Escala de Agressão e Vitimização
entre Pares (EVAP) adaptada no primeiro e no último dia de encontro. Também, espera-se perceber
subjetivamente maior apreensão dos alunos sobre a empatia, o respeito e a educação como
ferramentas fundamentais de boa convivência.

