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Teatro-Debate 
PREVENÇÃO DE BULLYING NA ESCOLA 



 A peça do “O Gigante Picante” conta a história  de um 
gigante solitário que aterroriza as crianças que se 
atrevem a entrar no seu jardim mágico. Este gigante, 
amante de poesia, adora comer as suas malaguetas que 
lhe dão poderes mágicos, tais como, falar em verso. As 
personagens centrais da história são duas crianças 
curiosas do 6º ano. Nesta aventura, a Maria é 
pressionada pela Jéssica a infringir regras para além da 
sua vontade, expondo-a a medos e perigos dos quais não 
se consegue defender sozinha. Enquanto que a Maria é 
alvo de troça por ser estudiosa e adorar ler, Jéssica tem 
dificuldades de aprendizagem e problemas de 
comportamento que colocam importantes desafios em 
sala de aula.  

Metodologia 

O teatro-debate é uma metodologia teatral que visa estimular a 
participação ativa das crianças na leitura crítica da sua realidade e 
promoção da sua autonomia na resolução dos seus problemas. 
O público de alunos é assim chamado a entrar na peça para substituir 
a Maria no seu papel, ajudando-a a ganhar coragem para enfrentar 
as pressões do seu colega, a identificar à sua volta os recursos de apoio 
que existem dentro e fora do seu contexto escolar, e a saber pedir ajuda. 
O público poderá ainda ser convidado a substituir outros personagens 
da história que possam servir como aliados da Maria. 

Esta peça tem como objetivo principal a prevenção de bullying em 
contexto escolar, abordando temas como, a gestão de conflitos 
interpessoais, a leitura e da escrita como fator de integração escolar e 
a indisciplina em sala de aula. 

Sinopse 



Temas abordados 
! O que é o bullying?  

! Como se pode ajudar alguém que é vitima de bullying?  

! O que sente uma vítima de bullying?  

! O que leva alguém a exercer bullying sobre outra pessoa?  

! Que tipo de apoios dentro e fora da escola existem para vítimas e 
agressores de bullying?  

! Qual o impacto das dificuldades de aprendizagem sobre o bem-estar 
dos alunos e sobre a sua integração no grupo de pares? 

! Qual o papel do professor na gestão de situações de bullying e de 
indisciplina dentro da sala de aula? 

! Qual o papel da família e outros profissionais de apoio na gestão de 
situações de bullying? 

Objetivos 

(1) Prevenção do Bullying; 
(2) Prevenção da indisciplina em sala de aula; 
(2) Educação para os afetos.  



Competências 
desenvolvidas  

! Comunicação e expressão, debate de ideias e assertividade; 
! Análise crítica do problema em foco; 
! Expressão emocional, resolução de problemas e gestão de 
conflitos interpessoais; 
! Criatividade e expressão livre;  
!  Identificação e mobilização dos recursos de apoio 
disponíveis entre pares, família, escola e sociedade civil; 
! Diálogo entre os vários intervenientes da comunidade 
escolar: alunos, docentes, auxiliares educativos e famílias em 
torno das temáticas; 
! Abordagem dos temas em situação de sala de aula, ao nível 
do currículo formal e informal de aprendizagens. 



Dados 

O bullying envolve intencionalidade do comportamento, a repetição 
ao longo do tempo e o abuso de poder entre os pares (alunos) 
(Olweus, 1993). 

As ações negativas podem ser verbais (por exemplo chamar nomes), 
físicas ( por exemplo bater) ou sociais (por exemplo excluir).  

O bullying no contexto escolar constitui um problema com uma 
prevalência elevada, que compromete a aprendizagem e influencia 
o abandono escolar precoce, perturba as relações interpessoais e o 
desenvolvimento sócio-emocional das crianças e jovens, e reduz o 
clima de segurança e proteção. (Carvalhosa, Moleiro e Sales, 2009) 



Destinatários: alunos do 3º ao 7º ano 
Duração: peça 30 minutos + debate 60 minutos 
Atores: Sissi Aubert, Irene Monteiro e Catarina Frois 
Som: Nair Marques 
Espaços: Sala de aula, biblioteca, auditório, polivalente etc. 
Espaço cénico: mínimo 4m largura, 4m profundidade 
Tempo Montagem: 1,30 
Tempo desmontagem: 1h 

Ficha Técnica 

Uma proposta que brinca com o equilíbrio, pisa o risco e desafia as 
alturas.AiAi – Um projeto artístico, cultural e educativo que surge 
com o intuito de criar um núcleo nómada interdisciplinar de artes e 
expressões que propõe uma variedade de atividades apoiando-se com 
mais ênfase no teatro como vector de emoções e de aprendizagens. 

AiAi – Provoca o desenvolvimento da criança nas suas dimensões 
física, emocional, social e cultural. Funde os objetivos pedagógicos 
abordados nas diversas áreas curriculares, a uma educação para os 
afetos, a diversidade, a reflexão crítica, a autonomia e 
responsabilidade, a cooperação, a participação ativa e a solidariedade. 

AiAi abana mas não cai! 



Onde 
estivemos 

 2015 
EB 2,3 Irene Lisboa Porto 
ES Clara de Resende Porto 
ES Carolina Michaellis Porto 
Conservatório de Música do Porto  
EB 2,3 Francisco Torrinha Porto 
EB 2,3 Leonardo Coimbra filho Porto 
EB 2,3 Pires de Lima Porto 
ES Rodrigues de Freitas Porto 
ES Fontes Pereira de Melo Porto 
EB 2,3  Augusto Gil Porto 
EB 2,3 Areosa Porto 
EB 2,3 Miragaia Porto 
EB 2,3  Maria Lamas Porto 
ES Cerco Porto 
EB 2,3 Eugénio de Andrade Porto 
EB 2,3 Nicolau Nasoni Porto 
EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha Porto 
EB 2,3 Francisco Torrinha Porto 
EB 2,3 Viso Porto 
EB 2,3  Gomes Teixeira Porto 
ES Garcia Orta Porto 

2016 

EB 2,3 Gomes Teixeira Porto 
Colégio Nossa Senhora da Paz Porto 
Externato Silva Teixeira  Porto 
Jardim-Escola João de Deus – V.N.Gaia 



Testemunhos 

“A nossa turma considera que este desafio foi muito enriquecedor e, 
independentemente de qualquer resultado, agradece o privilégio que teve de 
assistir a esta peça de teatro de que tanto gostou e cujo tema considera muito 
oportuno e educativo, que aborda um fenómeno infelizmente muito recorrente 
nos dias de hoje e contra o qual se deve lutar.Obrigada a todos (atores e todo o 
pessoal envolvido no projeto) pela oportunidade que muito apreciámos e na 
qual nos envolvemos com entusiasmo!” 
Os alunos do 6ºC-Eb2,3 Aerosa 

Acho um trabalho extraordinário do ponto de vista pedagógico porque põe os 
nossos alunos a viverem os personagens, a pensarem nas coisas, sobre a 
forma como devem intervir numa situação da sua vida real (...) acho, de 
facto, extraordinariamente rica a forma como vocês passam o conceito, 
daquilo que querem transmitir de uma forma tão didática e pedagógica, 
havendo uma interação entre o aluno que assiste e ao mesmo tempo ser 
ator. Pôr o aluno a pensar e refletir acho que nos dá uma ajuda imensa a nós, 
professores e diretores de turma, que temos problemas desses na nossa escola 
quase diariamente. e portanto vocês complementam imenso o nosso trabalho. 
Gostei muito e dou-vos os meus parabéns pelo vosso trabalho e criatividade.  
  
Professora Alexandra Corte real – Eb2,3 Francisco Torrinha 



Fotografias 


