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Bullying 
no aquário

Ivan Jaf 

Projeto de trabalho interdisciplinar
Guia do professor

Bullying no aquário é uma história narrada pelo jovem Mateus, que 
relata sua própria experiência como vítima de bullying. Prática comum 
nas escolas há muitas décadas, só bem recentemente o comportamento 
sistemático de crianças e jovens zombarem, isolarem, humilharem e 
agredirem colegas considerados diferentes ou frágeis foi nomeado  
e colocado na pauta de discussões de professores e psicólogos. Talvez 
o bullying tenha se tornado uma preocupação para a sociedade ape-
nas quando seus efeitos psicológicos foram tão graves e negativos a 
ponto de motivarem crimes em escolas e universidades, veiculados 
pelos meios de comunicação a partir dos anos 1990. 
Este projeto pretende debater o tema bullying nas escolas, por meio 
de atividades que promovam reflexão, leitura e escrita. 
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Motivação para a leitura

1. Nesta etapa, o professor de inglês deve levar para a sala de aula 
a canção a seguir, da cantora e compositora britânica Jessie J. 
Outra opção é levar os alunos ao laboratório de informática para 
que eles acessem a letra e o videoclipe da canção: 

Who’s laughing now
Jessie J.

Mummy they call me names 
They wouldn’t let me play 
i’d run home, sit and cry almost everyday 
“Hey Jessica, you look like an alien 
With green skin you don’t fit in this playpen” 
Well they pull my hair 
They took away my chair 
i keep it in and pretend that i didn’t care 
“Hey Jessica, you’re so funny 
You’ve got teeth just like Bugs Bunny”

(Chorus) 
Oh, so you think you know me now 
Have you forgotten how 
You would make me feel 
When you drag my spirit down 
But thank you for the pain 
it made me raise my game 
and i’m still rising, i’m still rising 
Yeah [...]

Disponível em: <www.vagalume.com.br/jessie-j/whos-laughing-now.

html#ixzz1yFJLnrQY>. acesso em: 13 jul. 2012.
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2. O professor de inglês pode trabalhar a letra da canção, tradu-
zindo-a e explorando estruturas da língua inglesa e vocabu-
lário. Deve questionar os alunos sobre o que eles entenderam, 
deixando-os falar livremente sobre suas interpretações para a 
letra e o videoclipe.

3. Oriente os alunos a conversar sobre bullying, ainda sem concei-
tuar esse comportamento. Explorando o título “Who’s laughing 
now?”, questione-os sobre como era a relação da garota da 
canção com seus colegas de escola e como ela superou a rejeição.

4. a partir da discussão, proponha a leitura do livro Bullying no 
aquário, de ivan Jaf.

Do texto ao contexto

5. acompanhe a leitura do livro Bullying no aquário e explore em sala 
de aula os aspectos relevantes do texto. Para isso, selecione trechos 
do livro para ler e interpretar coletivamente em sala de aula, e 
utilize a seção “Por dentro do texto” do suplemento de leitura.

6. Leve para a sala de aula cópias dos textos a seguir, ou leve 
os alunos ao laboratório de informática para acessá-los na 
internet:

Texto 1

Bullying: quando a escola não é um paraíso

Gislaine, aluna do terceiro ano, de oito anos, estava faltando 
frequentemente à escola. Quando comparecia, chorava muito e 
não participava das aulas, alegando dores de cabeça e medo. Certo 
dia, alguns alunos procuraram a professora da turma dizendo 
que a garota estava sofrendo ameaças. Teria que dar suas roupas, 
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sapatos e dinheiro para outra aluna, caso contrário apanharia 
e seria cortada com estilete.
Carlos, do sexto ano, foi vítima de alguns colegas por muito 
tempo, porque não gostava de futebol. Era ridicularizado cons-
tantemente, sendo chamado de gay nas aulas de Educação Física. 
Isso o ofendia sobremaneira, levando-o a abrigar pensamentos 
suicidas, mas antes queria encontrar uma arma e matar muitos 
dentro da escola.
Os casos descritos acima são reais e revelam a agressão sofrida 
por crianças dentro da escola, colhidos e narrados por Cleo Fante 
como parte de uma pesquisa sobre a violência nas escolas, publi-
cada em seu livro Fenômeno bullying: como prevenir a violência 
nas escolas e educar para a paz. Esses e muitos outros casos de 
agressões e violências entre os alunos, desde as séries iniciais até 
o Ensino Médio, demonstram uma realidade assustadora que mui-
tos desconhecem, ou não percebem, trazendo à tona a discussão 
sobre o fenômeno bullying, o grande vilão de toda essa história.
[...]

SiLva, Geane de Jesus. Jornal Mundo Jovem, n. 364, mar. 2006, 

p. 2-3. Disponível em: <www.mundojovem.com.br/artigos/bullying-

quando-a-escola-nao-e-um-paraiso>. acesso em: 19 jun. 2012.  

(No site há mais explicações sobre os protagonistas do bullying.)

Texto 2

Bullying: projeto justiça nas escolas

1. O que é bullying? 

O bullying é um termo ainda pouco conhecido do grande público. 
De origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil, é utilizado 
para qualificar comportamentos agressivos no âmbito escolar, 
praticados tanto por meninos quanto por meninas. Os atos de 
violência (física ou não) ocorrem de forma intencional e repetiti-
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va contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados 
de fazer frente às agressões sofridas. Tais comportamentos não 
apresentam motivações específicas ou justificáveis. Em última 
instância significa dizer que, de forma “natural”, os mais fortes 
utilizam os mais frágeis como meros objetos de diversão, prazer 
e poder com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e ame-
drontar suas vítimas.

2. Quais são as formas de bullying? Normalmente, existem 
mais meninos ou meninas que cometem bullying? 

As formas de bullying são: 
• Verbal (insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejora-
tivos, “zoar”) 
• Física e material (bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou 
destruir pertences da vítima) 
• Psicológica e moral (humilhar, excluir, discriminar, chanta-
gear, intimidar, difamar) 
• Sexual (abusar, violentar, assediar, insinuar) 
• Virtual ou Cyberbullying (bullying realizado por meio de 
ferramentas tecnológicas: celulares, filmadoras, internet etc.) 
Estudos revelam um pequeno predomínio dos meninos sobre as 
meninas. No entanto, por serem mais agressivos e utilizarem 
a força física, as atitudes dos meninos são mais visíveis. Já as 
meninas costumam praticar bullying mais na base de intrigas, 
fofocas e isolamento das colegas. Podem, com isso, passar des-
percebidas, tanto na escola quanto no ambiente doméstico.

3. Existe alguma forma de bullying que seja mais maléfica? 
O cyberbullying é pior do que o bullying tradicional? 

Uma das formas mais agressivas de bullying, que ganha cada 
vez mais espaços, sem fronteiras, é o cyberbullying ou bullying 
virtual. Os ataques ocorrem por meio de ferramentas tecnológicas 
como celulares, filmadoras, máquinas fotográficas, internet e 
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seus recursos (e-mails, sites de relacionamentos, vídeos). Além da 
propagação das difamações serem praticamente instantâneas, o 
efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é imensurável. O 
cyberbullying extrapola, em muito, os muros das escolas e expõe 
a vítima ao escárnio público. Os praticantes dessa modalidade de 
perversidade também se valem do anonimato e, sem nenhum cons-
trangimento, atingem a vítima da forma mais vil possível. Traumas 
e consequências advindos do bullying virtual são dramáticos.

SiLva, ana Beatriz Barbosa. Disponível em: <www.educacao.sp.gov.br/

a2sitebox/arquivos/documentos/SEParaDaS_Cartilha_15x21_professores_

FDE_carta.pdf>. acesso em: 19 jun. 2012.

7. ao ler os textos coletivamente, aproveite para fazer um trabalho 
com os tipos e gêneros textuais, abordando os tipos narrativo e 
descritivo no gênero reportagem (texto 1) e o tipo descritivo no 
gênero cartilha (texto 2). além disso, discuta a definição, as formas 
e os efeitos do bullying apresentados nos textos, relacionando-os 
à canção de Jessie J. e à narrativa de ivan Jaf.

8. O professor de Biologia deve retomar, em sala de aula, as pas-
sagens em que Mateus descreve o comportamento de luta pela 
sobrevivência (por comida, território e sexo) entre espécies 
animais. a partir da releitura desses trechos, o professor pode 
apresentar aos alunos teorias da evolução das espécies que em-
basam o raciocínio feito por Mateus. Ele pode também explorar 
o termo mobbing, utilizado pelo protagonista para descrever 
um comportamento animal. Em situações humanas, mobbing 
não é antônimo de bullying, mas descreve um tipo de assédio 
semelhante. Promova uma pesquisa sobre o mobbing.

9. Com base na música, nos textos lidos e no livro, promova uma 
discussão sobre a diferença entre bullying e humor/brincadeira, 
bem como a diferença entre comportamento animal e humano. 
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Os animais se intimidam e se agridem mutuamente por alimento 
e território; será que o bullying também apresenta motivações? 
Nesse sentido, vale a pena questionar os alunos sobre a atitude 
de Mateus no elevador: teria ele realmente cometido bullying 
contra alexandre?

10. ainda considerando os trechos em que Mateus compara os com-
portamentos humano e animal, explore a experiência com os 
peixes (para isso, você pode utilizar também a seção “atividade 
complementar” do suplemento de leitura). O garoto enfraquece 
alexandre, dando-lhe menos comida, e fortalece Mateus, seu 
peixe xará, a fim de que este dê uma surra no outro, pois queria 
ver os “fortes tomar porrada”. 

11. Discuta ainda com os alunos a atitude de Mateus quando fica 
preso com alexandre no elevador. Questione se essa seria a melhor 
forma de resolver o bullying. Deixe que os alunos manifestem 
livremente as opiniões, estimulando-os a pensar que revidar com 
violência apenas reforça uma cultura de agressividade, da qual 
o bullying é apenas uma das manifestações.

Apresentação do projeto

Os professores de todas as disciplinas, bem como os pedagogos 
e psicólogos da escola, devem estimular a turma a fazer uma 
campanha antibullying. Sugerimos a leitura do livro Bullying: 
estratégias de sobrevivência para crianças e adultos, de Jane 
Middelton-Moz e Mary Lee Zawadski (artmed, 2007), que trata 
de ações antibullying. além disso, promova a exibição de fil-
mes sobre o tema, seguidos de debates, para todos os alunos da 
escola, pais, professores e funcionários. indicamos os seguintes 
títulos, mas outros podem ser inseridos: 
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• Cuidado com meu guarda-costas (EUa, 1980. Dir.: Tony Bill. 
Classificação: 12 anos.)

• Karatê Kid (EUa, 1984. Dir.: John G. avildsen. Classificação: 
12 anos.) 

• Te pego lá fora (EUa, 1987. Dir.: Phil Joanou. Classificação: 
Livre.)

• Código de honra (EUa, 1992. Dir.: robert Mandel. Classifica-
ção: Livre.)

• Um grande garoto (inglaterra, 2002. Dir.: Chris e Paul Weitz. 
Classificação: Livre.)

• Em um mundo melhor (Dinamarca, 2010. Dir.: Susanne Bier. 
Classificação: 14 anos.)

E, por fim, você pode ajudar os alunos a criar um blog para a 
campanha, com depoimentos de estudantes e professores, textos, 
vídeos e sugestões de livros e filmes sobre o tema. Todos devem 
se envolver na confecção dos textos. Também podem ser criadas 
páginas em redes sociais para a divulgação da campanha. 
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