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   O Bullying é um ato de violência físico-psicológica que pode
 deixar sérias marcas para toda vida de uma pessoa, e suas 
sequelas podem comprometer seriamente a vida desses in-
divíduos no seu dia-a-dia.
   Na escola o Bullying pode ocorrer em qualquer faixa etária,
mas, é a partir da adolescência que ele ocorre com mais fre-
qüência, segundo (Fante  2008).
   O objetivo da pesquisa é comprovar na prática a existência
desse fenômeno nas aulas de Educação Física, e, analisar
as desvantagens geradas pelo mesmo. Um outro foco do 
trabalho é o de alertar os professores que já atuam na área, 
e os que ainda atuarão, no sentido de se aproveitar do
conhecimento para identificar os fatos que ocorrem ou que 
podem ocorrer, e contribuir com o combate e a prevenção 
desse mal.     
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I - INTRODUÇÃO

  Por ter sofrido com o bullying na adolescência na fase es-
colar por volta dos 12 anos que decidi pesquisar sobre a in-
fluência do bullying na Educação Física escolar no ensino 

fundamental 2.
  Sendo assim, quero mostrar através da pesquisa em dados 
concretos que existe o bullying nas aulas de educação Física,
e que os professores possam estar atentos com as possíveis

situações ocorridas. 

II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
   O bullying é um fenômeno que emprega a lei da agressivi-
dade contínua de um grupo ou um individuo sobre uma ví-
tima, que podem durar semanas, meses ou anos, sendo 
cada vez mais difícil a vítima se defender ou procurar ajuda. 
   Segundo Oliveira e Votre (2006: p. 179) “a escola, pode 
desempenhar também o papel de cenário propício ao surgi-
mento de subcomunidades voltadas ao bullying, à tortura e 
ao sofrimento de seus pares”. 
   Assim, afirma Fante (2005) é necessário que a comunidade
escolar esteja consciente da existência do fenômeno e, so-
bretudo, das consequências advindas desse tipo de compor-
tamento para que se possam desenvolver estratégias de in-

   Este Trabalho tem como objetivo demonstrar em forma de pesquisa 
de campo a cruel realidade do Bullying nas escolas. Pelo motivo do 
seu imenso crescimento no contexto escolar, este trabalho vem ofe-
recer meios pelos quais os professores e diretores possam “lutar” 
contra esse mal que vem arrasando com as vidas de muitas crianças
inocentes.

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS

  A INFLUÊNCIA DO BULLYING NA

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 2

   De fato que o Bullying é um tema que merece a atenção dos res-
ponsáveis pelas crianças, porque  suas conseqüências podem ser 
catastróficas e delas podem surgir varias outras formas de violência e
transtornos psicológicos .
   A escola deve ser um lugar de paz, amizade, cooperação e união. E
nenhuma criança merece ser escravizada pela violência de seus pró-
prios colegas.
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