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RESUMO 

A violência no espaço educativo tem se constituído em uma grande preocupação do 
poder público, dos agentes escolares e da sociedade em geral, pela crescente 
dimensão que o problema tem alcançado na atualidade. A violência praticada entre 
pares de estudantes, categorizada como Bullying, carece de atenção especial, pois 
tem reflexos diretos na formação dos estudantes. No desenvolvimento deste artigo, 
considera-se imprescindível que a análise da questão do Bullying seja associada à 
dinâmica da Gestão Escolar, tendo em vista que esta precisa ter foco a qualidade do 
ensino, como princípio fundante. Neste sentido, o objetivo do artigo se pauta por 
analisar os reflexos da proposta desenvolvida no Colégio Estadual Ambrósio Bini-
EFM, cujo enfoque centrou-se no enfrentamento a todas as manifestações de 
Bullying no contexto escolar. Constata-se que a atuação comprometida dos gestores 
e professores pode contribuir significativamente para que seja inserida na escola 
uma cultura de não-violência o que possibilita maior aprendizagem e 
desenvolvimento dos estudantes. A abordagem desta temática auxilia a gestão do 
colégio, bem como todo seu quadro docente, a perceber que o papel do educador 
não é somente o de prevenir e combater o Bullying na sala de aula, mas também 
qualificar as ações, em especial, no trato com alunos de modo a eliminar os 
possíveis focos de violência. Percebeu-se, ainda, que a formação dos professores 
permite a identificação, o diagnóstico, a intervenção e os encaminhamentos corretos 
quanto às questões relacionadas ao Bullying, quando cabe ao gestor escolar 
coordenar, em conjunto com a equipe escolar, estratégias que possam minimizar 
essa problemática.  
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1. Introdução 

 

O Bullying é, sem dúvida, um fenômeno social a ser combatido, apesar de 

sempre ter existido.  Na raiz etimológica inglesa, onde o vocábulo se originou, o 

próprio termo bully quer dizer “valentão, tirano, brigão. Já o verbo bully significa 

tiranizar, amedrontar, brutalizar, oprimir, e o substantivo bullying descreve o conjunto 

de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um 

indivíduo” (FANTE e PEDRA, 2008, p. 34). Na escola, a criança descobre sua 

relação com a realidade que a cerca e, quando essa realidade não é positiva, pode 

acarretar-lhe transtorno e transformá-la em violenta. Conforme Guimarães (1996, p. 

13) “a violência, a crueldade, a desordem e a perda são aspectos da vida cotidiana 

levados ao extremo”. Assim, compreende-se que a ocorrência da violência na escola 

pode começar com uma simples implicância e progredir para o Bullying.  

O trabalho desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR) 

contou com a orientação de docente da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) e foi construído basicamente de quatro etapas. Na primeira, 

ocorreu a discussão e elaboração do Projeto de Intervenção. Na segunda etapa 

priorizou-se a elaboração do Material Didático-Pedagógico, contendo discussões 

teóricas e atividades práticas que seriam implementadas na terceira etapa, onde 

foco do trabalho foi a intervenção nos sextos anos do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Ambrósio Bini, no município de Almirante Tamandaré (PR), bem 

como junto à comunidade escolar.  

A intervenção realizada se pautou em desenvolver uma proposta de 

enfrentamento a todas as manifestações de Bullying no contexto do Colégio 

Estadual Ambrósio Bini-EFM, onde se oportunizou que o gestor escolar e os 

professores estivessem articulados com a comunidade na definição de estratégias 

necessárias ao combate dos fatores que geram violência entre alunos da Educação 

Básica. Neste sentido, o objetivo do presente artigo se insere na perspectiva de 

analisar a trajetória de aplicação do Projeto de Intervenção discutindo-se os 

principais aspectos e contribuições do mesmo para qualificar as ações que se dão 

no espaço escolar.  



A intervenção se constituiu em um conjunto de idéias, procedimentos, e 

práticas desenvolvidas nos sextos anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Ambrósio Bini, compreendendo uma carga horária superior a 50 horas, resultante do 

desenvolvimento de cinco unidades, sendo estas: 1) Conceituação do Bullying; 2) 

Bullying no Ambiente Escolar; c) Propostas de Intervenção; 4) Orientações e 

Recomendações e 5) Sugestões de filmes e leituras. Ao final de cada uma das 

unidades aplicação de atividades a todos os grupos. 

O presente artigo discute, incialmente, as concepções teóricas, pautadas em 

autores como Diskin e Roizman (2002), Ruotti (2010), Palácios e Rego (2006), 

Zaine, Reis e Padovani (2010), Andrade e Bezerra (2009) e outros, visando 

conceitualizar o Bullying e compreender seus efeitos e enfrentamentos. 

Posteriormente, são apresentadas as principais ações levadas à efeito no âmbito do 

PDE, quando são discutidas as estratégias e resultados obtidos junto à comunidade 

escolar onde o Projeto de Intervenção se efetivou. 

Diante dos resultados obtidos conseguimos indicativos para favorecer a 

compreensão sobre a temática e suas implicações na escola. Conseguiu-se elaborar 

um plano de intervenção para a escola toda, elaborada em parceria dos professores, 

gestores, pais, alunos e demais componentes da escola. 

 

2. Discutindo o fenômeno do Bullying no contexto escolar  

 

“Baseado em quê você pune quem não é você?” (Raul Seixas) 

 

O Bullying tem sido praticado cada vez mais nas escolas de Educação 

Básica, sendo que nesse sentido, Palácios e Rego (2006), destacam que este termo 

vem sendo usado para designar uma prática perversa de humilhações sistemática 

de crianças e adolescentes no ambiente escolar, sendo necessária uma política 

explícita de combate a estas situações nos estabelecimentos de ensino. Atualmente 

observa-se o aumento da discussão sobre o tema, dada a quantidade de 

comunidades virtuais que vêm tratando do tema, incentivando a constituição de 

redes de proteção e apoio. Assustadoramente, porém, também se encontram 

comunidades de incentivo ao Bullying e à violência.  



Quando os conflitos são reprimidos e não administrados, principalmente 

aqueles existentes em sala de aula, eles podem transformar-se em violência difícil 

de ser controlada. Não há como negar a necessidade de se trabalhar a violência na 

escola, inclusive tornando-se esse tema prioridade dos projetos escolares. O 

aumento da violência na escola segue uma tendência que é nacional, e até mesmo 

mundial. Como constatam Diskin e Roizman (2002, p. 6) o século passado, 

[...] em que pesem os avanços em vários ramos do saber, foi marcado, 
infelizmente, por uma crescente onda de violência. No Brasil, e de resto em 
todo o planeta, a sociedade contemporânea viu caírem por terá muitos 
valores como a solidariedade, o respeito, a tolerância, mesmo não sendo de 
forma generalizada. 

 

Não é diferente na escola. Segundo o pensamento de Ruotti (2010, p. 353) 

“[...] a falta de respeito mútuo afigura-se como o ponto mais nevrálgico das relações 

que se instituem entre os membros escolares, assinalando uma quebra de 

reciprocidade que, não obstante, dá espaço à violência”. 

A verdade é que a violência foi banalizada e tratada como um assunto de 

menor importância, porém ela acaba sendo um fator de desmotivação para que os 

alunos permaneçam na escola. No entanto, como afirmam Palácios e Rego (2006, 

p.4) “[...] o Bullying é o tema praticamente ausente nas discussões em nossos 

congressos [...], sugerindo que o que falta inicialmente é reconhecer o problema 

como um problema ou ao menos disseminar essa percepção”.   

São vários os tipos de violência, podendo-se citar o roubo, o assalto, o 

assassinato e, particularmente nas escolas, encontra-se o Bullying, em todas as 

suas formas: contra raças, aparências, através de comportamentos ofensivos, 

humilhante, que desqualificam ou desmoralizam, repetidos e em excesso, através de 

ataques vingativos, cruéis e maliciosos que objetivam rebaixar um indivíduo ou 

grupo.  

Olweus (apud BANDEIRA E HUTZ, 2010, p. 132) conceitua o Bullying como 

constituído “[...] em uma categoria bem delimitada de agressão ou comportamento 

agressivo, caracterizado pela repetitividade e assimetria de formas”. Para o autor, 

trata-se de “[...] um comportamento agressivo e persistente com a intensão de 

causar dano físico ou moral em um ou mais estudantes que são mais fracos e 

incapazes de se defenderem” (idem, p. 32). 



Segundo Batsche e Knoff apud Zaine, Reis e Padovani (2010, p.382), 

O fenômeno chamado Bullying ou intimidação por colegas ou pares é 
usualmente encarado como um subtipo de violência, sendo definido como 
uma forma de agressão em que um ou mais indivíduos ameaçam outros 
física, psicológica e/ou sexualmente de maneira repetida por um período 
determinado de tempo. 

  

Ainda de acordo com Olweus o agressor é considerado “[...] um indivíduo 

procurando poder e liderança dentro do grupo de iguais”. E ainda, “é aquela criança 

que age de forma agressiva contra um colega que é supostamente mais fraco, com 

a intenção de machucar, prejudicar, sem ter havido provocação par parte da vítima” 

(OLWEUS apud BANDEIRA e HUTZ, 2010, p. 132). 

O agressor não sente culpa, ao contrário, sente prazer em dominar, acha que 

sua agressividade é uma qualidade por isso libera a sua violência contra os que 

estão fora do seu grupo e, quando apoiado pelo grupo, só vê positividade em suas 

ações (OLEWEUS, apud BANDEIRA e HUTZ, 2010, p. 132). 

Zaine, Reis e Padovani (2010, p.377) em uma pesquisa realizada numa 

cidade do interior de São Paulo constataram que os agressores consideram a 

violência na forma de Bullying como uma brincadeira. 

Já a vítima, segundo Berger apud Bandeira e Hutz (2010, p. 132), é a criança 

que, “[...] repetidamente exposta a ações agressivas de outras crianças as quais têm 

intenção de machucá-la e isso geralmente envolve diferença de forma, tanto real, 

como percebida”. 

Como ensinam Middelton-Moz e Zawadski (apud BANDEIRA e HUTZ, 2010, 

p. 132), geralmente, as vítimas são inibidas, passivas e submissas. Costumam “[...] 

sentir vulnerabilidade, modo e vergonha intensos e uma autoestima cada vez mais 

baixa, aumentando a probabilidade de vitimização continuada”. Com a autoestima 

em baixa essas crianças terão dificuldades na integração com o grupo e não 

conseguirão desenvolver vínculos sociais e afetivos na escola. 

De acordo com Coopersmith (apud BANDEIRA e HUTZ, 2010, p. 133), a 

autoestima “[...] é uma avaliação que o indivíduo efetua e comumente mantém em 

relação a si mesmo. Expressa um sentimento ou uma atitude de aprovação ou de 

repulsa por si mesmo e refere-se ao quanto um sujeito considera-se capaz, 

significativo, bem-sucedido e valioso”. Para mudar esse quadro, esse indivíduo 



precisa de muito apoio (da família, dos professores, orientadores e até mesmo de 

colegas). 

Segundo Andrade e Bezerra (2009, p. 452) a agressividade, por si só, pode 

até “ter um valor positivo, de movimento, de criatividade ou esperança”. Mas para 

assim se constituir, o indivíduo precisa de afeto, “[...] de condições ambientais 

acolhedoras”. É necessário um equilíbrio entre a agressividade e o comportamento 

criativo. Do contrário, sua agressividade será conduzida de forma destrutiva, 

provocará a violência e a inquietação dos seus pares e tornará distante um ambiente 

de paz. 

Assim, é inegável que a convivência com a violência, como é o caso de 

muitas crianças e adolescentes de regiões de periferias, favelas e bairros operários, 

afete seus comportamentos na escola, pois é nesse ambiente que ocorrem os 

maiores índices de criminalidade e violência urbana, produzindo sentimentos 

mesquinhos que podem gerar a violência. Nesses casos, é a própria sociedade que 

produz a violência. É bem verdade que se trata de um problema que afeta o Estado, 

mas afeta, principalmente, a escola. Por isso, quanto antes for iniciado um processo 

de prevenção, melhor será.  

O Bullying é, pois, um problema complexo, “que não está restrito à realidade 

interna da escola, mas que põe em destaque questões institucionais e problemas 

sociais mais amplos, associando-os à criminalidade urbana” (RUOTTI, 2010, p. 342). 

Antunes e Zuin (2008, p. 36) consideram que quando se refere aos fatores 

sociais como determinantes, o Bullying se aproxima do preconceito. Os 

condicionantes dessa prática vêm da diferença de condição social entre o que 

pratica e o que sofre Bullying.  

Os estudiosos têm se preocupado em classificar a violência, sem, no entanto, 

apresentar forma de combatê-la. De acordo com Antunes e Zuin (2008, p. 35): 

[...] fica evidente ao se perceber que ao classificarem os comportamentos, e 
neste caso, os „tipos‟ de violência, e, mesmo dentro desses „tipos‟ 
classificarem detalhadamente as suas variáveis constituintes, os homens têm 
a ilusão de que de alguma forma exercem seu controle sobre eles, e que de 
alguma maneira também conseguem controlar a violência e a natureza, tanto 
entro, quanto fora de si (grifo dos autores). 

 



 A violência é fruto do constante conflito entre ter e ser e o ter associado ao 

poder, no sentido de domínio. Todos querem ter o domínio das situações, prezam 

mais o ter do que o ser e assim, propaga-se e banaliza-se a violência. 

 Na ótica de Andrade e Bezerra Jr (2009, p. 447): 

Na sociedade contemporânea, a violência tornou-se tão previsível e 
constante no cotidiano que deixamos de vê-la como um evento extraordinário. 
Influenciados por sua presença difusa, progressivamente temos sido levados 
a incorporar a violência como um elemento inerente à atualidade, A adoção 
dessa perspectiva produz como efeito a redução de nossa expectativa em 
relação à possibilidade de compreender e enfrentar as causas de sua 
expansão na vida social, restringindo a abordagem do problema ao horizonte 
estreito das políticas de repressão e controle - política cujos limites e 
equívocos são vêm sendo repetidamente demonstrados em todo o mundo. 

 

 No entanto, apesar dessa previsibilidade ela vem chocando a consciência da 

humanidade, pois é uma constante ameaça à paz e à estabilidade das nações, uma 

paz que, no pensamento de Freire (2006) nos assegura mesmo que 

passageiramente, momentos de bem estar; voltando-se para um futuro melhor; uma 

alegria, que nos mobiliza para a fraternidade e busca da felicidade, esse o destino 

dos humanos, mas contraditoriamente negado pela antieticidade diante da natureza 

e do caráter contraditório dos humanos. 

 Quando praticada dentro da escola, a violência choca também os diretores, 

professores e todos que compõem a unidade escolar que, muitas vezes, sem 

condições de contê-la, passam a conviver com ela. Ruotti (2010, p. 346) constatou 

que na escola, a violência tem sido vista desde a forma de simples incivilidades ou 

microvitimizações (violência pequenas, cotidianas) até delitos passíveis de 

enquadramento penal. O Bullying é uma forma de incivilidade, mas pode tomar 

proporções maiores, caracterizando-se como delito que requer enquadramento 

penal. 

 Segundo Palácios e Rego (2006) o Bullying tem sido praticado cada vez mais 

nas escolas de Educação Básica. Nesse sentido afirma que este termo: 

[...] tem sido utilizado para designar uma prática perversa de humilhações 
sistemática de crianças e adolescentes no ambiente escolar. Tem sido, 
inclusive, objeto de política explícita de combate em estabelecimentos de 
ensino. A dimensão do problema pode ser identificada, por exemplo, com a 
quantidade de comunidades virtuais no Orkut que vêm tratando do tema, 
incentivando a constituição de redes de proteção e apoio. Assustadoramente, 
porém, também se encontram comunidades de incentivo ao bullying e à 
violência [...] (PALÁCIOS E REGO, 2006, p. 3) 

  



Neste Terceiro Milênio, em que se vivem grandes mudanças, estudiosos há 

que acham que estamos num período de pós-modernidade. Entretanto, Giddens 

(1991, p. 12-13), confirma que, “em vez de estarmos entrando num período de pós-

modernidade, estamos alcançando um período em que as consequências da 

modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes”. 

Uma dessas consequências é, sem dúvida, a falta de cidadania, o que leva as 

pessoas a cometerem violências e a agirem contra essa mesma sociedade, 

tornando-a “uma sociedade de risco”, como diz o autor acima citado. Outra 

consequência é a transformação da família, que está experimentando tensões e 

ficando incapaz de lidar com a violência demonstrada pelos próprios filhos. 

A criança ou adolescente que sofre Bullying também pode revidar a violência 

sofrida, pois vai nutrindo um sentimento que lhe é desagradável e, assim, pode 

desenvolver atitudes vingança. Mas pode também isolar-se, pelo medo constante e 

insegurança que o Bullying provoca. Por isso, Chrispino e Dusi (2008, p. 606) 

propõem que a escola estabeleça políticas de redução da violência e a promoção da 

Cultura da Paz.  

Segundo Freire (2006, p. 391) “precisamos da Paz por que ela nos abriga no 

conforto da Mãe-Terra, no útero aquecido do cuidado, da tranquilidade, da vida. 

Precisamos da Paz por que ela garante a preservação do Planeta na sua 

multiculturalidade e diversidade de todas as naturezas e níveis”. 

Sem essa paz, os seres humanos se encontram cada vez mais com o 

sentimento do medo, restando-lhe a alternativa de fica preso em casa, saindo 

apenas o indispensável, como para trabalhar ou ir para a escola, por exemplo. 

Algumas propostas que buscam diminuir a violência têm sido implementadas, 

como o caso do município de Curitiba, onde a ideia é a de incentivar as escolas a 

elaborar um projeto que incentive as relações democráticas dentro da escola. O foco 

é justamente as relações interpessoais. Neste sentido, também e insere a Lei 

Municipal de nº 13.632/2010 que dispõe sobre a política "antibullying" nas 

instituições de ensino no município de Curitiba". Esta legislação, pioneira no Brasil, 

orienta as escolas a pensarem ações de enfrentamento ao Bullying (CURITIBA, 

2010). 



Até bem pouco tempo apenas um programa buscava envolver os agentes 

escolares, sociedade e governo, como situam Silva e Salles: 

No Brasil, como iniciativa governamental, parece-nos que somente no 
Programa Ética e Cidadania, que incentiva as escolas a elaborar um projeto 
com essa temática, a questão da violência está inerida como um dos módulos 
a ser contemplado. O intuído do módulo não é o de criar uma escola 
ondemos conflitos sejam eliminados, mas sim o de promover ações e 
estratégias que mantenham os comportamentos em níveis democraticamente 
aceitáveis. Os pressupostos é que se não é possível postular uma ausência 
de conflitos em instituições que são compartilhadas por seres humanos e, no 
entanto, possível lidar com os conflitos de forma democrática (SILVA e 
SALLES, 2010, p. 226). 

 

No programa referido há um módulo específico para tratar a violência no 

âmbito escolar e, de acordo com as autoras, propostas como o estabelecimento 

desse programa dão condições para “[...] a construção de valores democráticos que 

auxiliem na transformação das relações sociais, de forma a se atingir a justiça social 

e o aprendizado da participação cidadão nos destinos da sociedade” (SILVA e 

SALLES, 2010, p. 226). 

As estratégias que foram propostas para o projeto de intervenção: “A gestão 

escolar em defesa de uma cultura antibullying e da não violência no ensino 

fundamental” também têm essa finalidade, isto é, manter o equilíbrio no conflito para 

que ele não se transforme em atos de violência. 

 

3. A intervenção pedagógica: reflexões sobre os propósitos das ações de 

enfrentamento ao Bullying e da violência na escola 

“Mudar é difícil, mas não é impossível” (Paulo Freire) 

 

No período de 14 de fevereiro a 11 de junho de 2013 realizou-se a aplicação 

do projeto de Intervenção junto ao Colégio Estadual Ambrósio Bini – EFM do 

município de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. O trabalho 

envolveu a comunidade escolar, como sendo: alunos do ensino fundamental (6º 

anos), a equipe pedagógica, os funcionários, os pais e os membros do Conselho 

Escolar e APMF (Associação de Pais, Mestres e Funcionários).  

O material didático-pedagógico que orientou as discussões e atividades foi 

elaborado no segundo semestre de 2012, onde foram organizados materiais para o 



desenvolvimento da parte teórica, seleção de vídeos e atividades. Este material foi 

utilizado por todos os segmentos, sendo apenas diferenciado no aprofundamento 

que foi dado a cada segmento. 

A produção didático-pedagógica foi elaborada em cinco Unidades. Na 

Unidade I abordou-se a conceituação do Bullying procurando-se discutir as 

seguintes questões: O que é? Onde ocorre? De que maneira os alunos se envolvem 

com o Bullying? O Bullying envolve muita gente? Quando a agressividade passa a 

ser Bullying? No desenvolvimento desta unidade constatou-se uma surpresa 

agradável, pois os alunos envolvidos tinham um conhecimento do assunto bem 

maior do que o esperado. No 6º ano C, por exemplo, os alunos dominavam o tema, 

tinham conhecimento de situações divulgadas pela mídia, já haviam assistido a 

vídeos sobre o tema e reconheciam situações cotidianas da escola envolvendo 

questões de Bullying. Inicialmente, o intuito do projeto era de aplicação em apenas 

uma turma da escola, mas, dada a repercussão e interesse dos alunos, foi solicitado 

que na medida do possível, o projeto fosse estendido para as outras turmas, o qual 

foi feito, porém de forma mais simplificada, sem a sequência inteira do projeto. 

Quanto aos pais, estes tinham um conhecimento razoável, porém muitos 

acreditavam que não passavam de brincadeiras de mau gosto, e que tais não eram 

nada significativas, pois muitos sofreram com isso e não gerou problema algum. No 

meio dos professores alguns não compreendiam que uma situação de violência 

envolvendo aluno-professor não era caso de Bullying e sim de violência, muitos 

destes profissionais se achavam vítimas de Bullying por parte dos alunos, tendo sido 

necessário a explicação mais aprofundada da diferenciação entre estes dois 

fenômenos. 

Na Unidade II sob o título Bullying no Ambiente Escolar foram provocadas as 

seguintes indagações: a) Bullying no ambiente escolar: quais são as causas?  b) 

quais são as consequências possíveis para os alvos? c) quais são as consequências 

possíveis para os autores? d) quais são as consequências possíveis para as 

testemunhas?  e) quais os indicadores de estar sendo alvo de Bullying? Os relatos e 

as reflexões dos sujeitos envolvidos nas discussões foram profundamente 

sensibilizadoras. Os envolvidos (estudantes) contaram situações em que foram 

envolvidos ou presenciaram e sentia-se a tristeza, a angústia, o estrago que o 

Bullying havia deixado em suas vidas. Só quando se toma conhecimento de 



situações que envolvam pessoas próximas é que se pode entender mais 

abertamente do que o Bullying é capaz. Crianças que tinham vergonha do corpo, 

tinham medo de ir ao banheiro, não traziam lanches diferentes para o recreio, que 

excluíram perfis de redes sociais com o intuito de evitarem as situações que vinham 

vivendo. Diante deste cenário foi necessária a reflexão: como estas situações não 

foram percebidas antes? O provável desconhecimento do tema pode ter sido um dos 

fatores pelos quais estas situações passaram, em muitos casos, despercebidas. O 

debate aberto e franco do tema junto à comunidade escolar possibilitou um 

desvelamento da situação e aprofundamento, não só por parte de alunos, pais e 

professores, como da própria pesquisadora e propositora desta intervenção.  

Ao desenvolver a Unidade III, denominada Propostas de Intervenção, 

percebeu-se um envolvimento muito grande dos sujeitos participantes das 

discussões. A comunidade escolar, organizada por segmentos elaborou uma 

proposta para tratar da problemática na escola. Ainda no decorrer dessa Unidade, a 

professora PDE, junto com alguns alunos e pais, compareceram à Câmara Municipal 

de Vereadores de Almirante Tamandaré (PR), para apresentar a sugestão de um 

Projeto de Lei que estabelecesse que todas as escolas, CMEIS, Colégios e setores 

que atuem ligados à Educação realizassem um Plano de Intervenção ao Combate 

ao Bullying e à violência. Um vereador abraçou a causa e fará a proposta aos 

demais vereadores para as devidas providencias, de modo que, cumpridos os 

trâmites legislativos, esta proposta seja transformada em Lei Municipal. 

Na Unidade IV intitulada Orientações e Recomendações para os Pais, 

Recomendações aos diretores, coordenadores e professores das escolas, foram 

apresentadas orientações de cunho pedagógico para abordagem da temática do 

Bullying. Os envolvidos perceberam a importância nessa problemática, 

referenciando que mesmo que os alunos estivessem cientes do problema em 

questão, cabia aos professores, gestores, pais e demais funcionários um 

engajamento na busca de soluções para essa problemática. Deste modo, ficou 

evidente que os profissionais da educação e a família têm papel decisivo quando o 

assunto é o Bullying e o seu enfrentamento.  

Aos professores foi dedicada uma unidade específica do material didático-

pedagógico. Trata-se da Unidade V denominada Sugestões de Filmes e livros sobre 

o Tema e a Orientação metodológica. Com a intenção de colaborar com o trabalho 



docente foram organizadas sugestões de atividades, de filmes, de músicas e outros 

recursos que possibilitam aprofundar o debate sobre a temática do Bullying. Os 

docentes mostraram-se muito interessados nesta unidade, quando se observou que 

os mesmos anotaram indicações e, a partir delas tiveram a iniciativa de propor um 

trabalho interdisciplinar, que deverá ser contemplado no Planejamento da escola 

para o ano de para 2014, ainda sugeriram a inclusão do tema do enfrentamento do 

Bullying e da não violência na Proposta Pedagógica Curricular (PPC) que está em 

fase de revisão.  

Cabe destacar que as primeiras quatro unidades do material didático 

pedagógico continham, ao final, atividades para serem desenvolvidas, sendo que 

estas eram diferenciadas de acordo com cada segmento.  Dentre as ações 

propostas podem ser citadas oficinas de trabalho, discussão de textos, filmes, slides 

e apresentações de relatos. Estas atividades foram desenvolvidas para abordar o 

tema Bullying de forma a disseminar o conhecimento sobre o tema, discutir a 

situação do ambiente escolar e buscar a ações para minimizar o quadro existente.   

As intervenções na escola, bem como as contribuições feitas pelos 

professores participantes do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) da qual a 

propositora deste projeto foi tutora propiciaram discussão quanto às questões 

ligadas ao Bullying no contexto escolar. Deste modo podem ser situadas as 

seguintes proposições, envolvendo os distintos grupos partícipes deste estudo e 

intervenção: a) compreensão das variadas formas de ocorrências de Bullying; b) 

promoção, na escola, de uma mobilização e conscientização sobre o fenômeno; c) 

traçar um diagnóstico do perfil do Bullying escolar; d) estabelecer estratégias, 

possíveis de serem aplicadas, visando o enfrentamento e amenizando os conflitos e 

e) colocar em prática o projeto em ação para intervenção e prevenção do Bullying 

escolar. 

Os participantes do GTR tiveram participação significativa, somaram com 

suas interações sobre o assunto e comprovaram da necessidade e da preocupação 

que ronda toda a comunidade escolar a respeito do Bullying. Dentre os professores 

participantes, aqueles que atuam na Educação Especial demonstraram, através de 

seus relatos, o quanto é mais dolorosa as situações de Bullying envolvendo os 

alunos desta modalidade, o que exige também atenção diferenciada e uma proposta 

de enfrentamento. Observou-se que construir um grupo coerente com clima de 



acolhimento permitiu que as pessoas pudessem expor suas histórias, dividir 

experiências, partilhar angústias e pensar em soluções. 

Nas intervenções constatou-se que os alunos se sensibilizaram diante do 

tema, pois, em muitos casos os adolescentes sofriam Bullying há muitos anos, 

porém não tinham consciência da gravidade daquilo que consideravam simples 

“brincadeiras de mau gosto”.  

Em uma das turmas existia uma grande rivalidade entre dois grupos de 

estudantes, nos quais ocorria o Bullying reciprocamente. Os alunos, diante dos 

debates e envolvimento com as atividades desenvolvidas com a intervenção, 

mostraram-se comovidos, sensibilizados e dispostos a resolverem suas diferenças e 

não mais permitirem a ocorrência desse fenômeno. 

Um caso real, em particular, foi motivo de reflexão e diálogos entre alunos e 

professores. Ocorre que, em umas das turmas ocorreu um caso de cyberbullying, 

onde uma briga de alunas foi filmada e postada no youtube. Desse incidente 

surgiram discussões, o que foi extremamente produtivo, lastimável apenas pela 

ocorrência do fato ter ajudado na discussão. 

Foram relatados inúmeros casos em que os alunos sofriam Bullying na escola 

e em suas próprias casas sendo que esses momentos proporcionaram a partilha do 

sofrimento e o apoio para que as vítimas perceberem que não estavam mais 

sozinhas. Em algumas turmas em que foram realizadas as intervenções, os alunos 

comprometeram-se a participar da divulgação e da implantação desse projeto nas 

próximas intervenções. 

Diante das ações e resultados alcançados é importante ressaltar a visão de 

Fante (2005, p.91) quando salienta que 

intolerância, a ausência de parâmetros que orientem a convivência pacífica 
e a falta de habilidade para resolver os conflitos são algumas das principais 
dificuldades detectadas no ambiente escolar. Atualmente, a matéria mais 
difícil da escola não é a matemática ou a biologia; a convivência, para 
muitos alunos e de todas as séries, talvez seja a matéria mais difícil de ser 
aprendida. 

 
 

Atualmente é comum a divulgação, na mídia em geral, das diversas situações 

de violência que acontecem nas instituições escolares e que deixam a todos 



estarrecidos e que na sua maioria são atribuídos ao Bullying praticado entre os 

pares de estudantes.  

Em muitas destas situações a vítima vira o agressor e assim a história se 

repete. E o que parece ainda pior neste cenário é que, passado o susto com os 

acontecimentos, tudo volta ao normal. A maioria das pessoas acaba aceitando os 

fatos como normais, isto é, a violência e o Bullying fazem parte do dia a dia e as 

escolas configuram-se como um espaço a mais em que as pessoas transitam e se 

expõem às suas consequências. 

Porém, pela fala de alunos, pais e professores no decorrer das atividades de 

intervenção, percebe-se que muitos destes já vivenciaram situações ligadas ao 

Bullying e vários destes sujeitos manifestam que se sentem oprimidos diante das 

manifestações de Bullying e de violência e de seus efeitos. 

A violência, em todas as suas formas, assusta, incomoda, deixa marcas que 

não se apagam facilmente. Os participantes percebem que a escola não vivencia 

atitudes extremas de violência, mas convive com suas ramificações: Bullying, 

incivilidade e indisciplina. 

O que se percebe é que todos esses aspectos passam pelas relações 

interpessoais que se desenvolvem no interior da escola. É fato que esse aspecto, 

isoladamente, não dá conta de resolver o problema, nem é o responsável pelos 

conflitos acontecerem. Mas, sem dúvida alguma, o clima escolar que resulta dessas 

relações propicia os acontecimentos tanto positivos, quanto negativos. 

Colaborar para que esse clima seja o mais favorável possível é tarefa de 

todos. No desenvolvimento das unidades, os participantes perceberam de que as 

famílias também não podem abrir mão de sua função formadora, educadora, 

deixando toda a responsabilidade à escola. 

Assim, a família precisa estar atenta, disposta a ouvir e perceber as 

necessidades e dificuldades pelo que seu filho está passando, amando e 

acompanhando-o e, principalmente, deixando claros os limites necessários para que 

os filhos cresçam como pessoas saudáveis, capazes de conviver com seus 

semelhantes dentro da grande diversidade que compõe os grupos humanos. 

O quadro de conflitos escolares que a mídia vem apresentando 

constantemente mostra uma escola, muitas vezes, sob o domínio do medo. As 



pequenas e inofensivas brincadeiras que sempre fizeram parte do cotidiano escolar 

evoluíram e seu caráter inofensivo desapareceu. As “brincadeiras” têm sido 

planejadas, arquitetadas com a intenção de desestabilizar o alvo, atrapalhando não 

só as vítimas, mas todo o seu redor, pois testemunhas também sofrem muito, muitas 

vezes até mais que o agredido. As agressões entre alunos, professores entre 

professores e de alunos com professores têm se intensificado de maneira 

assustadora.  

Diante do fenômeno tão intenso da violência e do Bullying nas escolas e da 

polêmica que estas questões podem gerar, tem-se a consciência de que este 

trabalho é insuficiente na abordagem da temática, mas espera-se poder contribuir 

para que o problema seja discutido, analisado e enfrentado, buscando soluções 

eficazes para os mesmos, de forma a garantir que a escola possa ser um local 

seguro e saudável de aprendizados, de convivências e de crescimento pessoal. 

 

4. Conclusão  

O processo de enfrentamento do Bullying no cotidiano do Colégio Estadual 

Ambrósio Bini – EFM aponta para um permanente processo de interpretação da 

violência escolar e do fenômeno Bullying, de maneira enfática, não só com os 

envolvidos diretamente no projeto, mas sim com o todo da escola. Através da 

intervenção pode-se constatar a necessidade urgente do resgate dos valores 

afetivos, familiares e culturais, tendo em vista os princípios da solidariedade, da 

amizade, da cooperação e da aceitação, como coadjuvantes para a instalação de 

um currículo de formação humana, no contexto educacional brasileiro como um 

todo.   

Além da intervenção, a interação com os professores participantes do GTR, 

constituiu-se em importante momento para a reflexão sobre o valor da formação 

continuada dos docentes e demais profissionais da escola face às implicações legais 

e pedagógicas que se revelam diante do fenômeno Bullying. A partir das rodas de 

conversas – as quais serviram como uma estratégia metodológica proveitosa para a 

intensificação do diálogo de todas as pessoas que fazem parte do contexto 

educativo – diversas contribuições foram arroladas e que potencialmente poderão 



ser dinâmicas em projetos de prevenção que venham a contemplar medidas efetivas 

de combate ao Bullying e a violência.  

A chamada e a disposição para o diálogo proporcionam uma cultura escolar e 

um currículo que se direcionem ao real papel da educação pública brasileira, que se 

pauta no acesso, na permanência e no sucesso discente, considerando que a escola 

tem uma função social, política, cultural, histórica e epistemológica. Este conjunto de 

fatores volta-se, também, à consolidação de um ambiente acolhedor inclusivo em 

seus espaços e tempos escolares. 

O objetivo que orientou esta intervenção foi o de, verificar a percepção que os 

educadores e alunos e demais membros da comunidade escolar têm a respeito da 

Bullying na escola. Fica evidente que a escola necessita de uma rede de apoio na 

busca de medidas estratégicas para o enfrentamento das mais diversas formas de 

violências que possam ocorrer no seu espaço. 

Durante a realização da intervenção os sujeitos envolvidos deram várias 

sugestões para o enfrentamento à violência e ao Bullying, sendo estas muito ricas e 

criativas, principalmente em relação ao estudo, discussões, reflexões e propostas de 

ações que constem no Projeto Político-Pedagógico da Escola. 

Salienta-se que há de fato uma insatisfação dos educadores em relação à 

problemática, porém percebe-se que é de suma importância proporcionar momentos 

em que, todos os envolvidos no âmbito escolar possam verbalizar suas angústias e 

medos em relação às violências que permeiam o ambiente escolar. 

Em muitas situações verifica-se que comportamentos como: a apatia, o 

desinteresse, o não cumprimento de regras, a revolta contra os professores e contra 

a escola – o que pode sinalizar que alguma coisa está errada. Não necessariamente 

só com o aluno, mas também com a escola enquanto instituição.  

Todos desejamos que as escolas sejam ambientes seguros e saudáveis, 

onde crianças e adolescentes possam desenvolver, ao máximo, seus potenciais 

intelectuais e sociais. Portanto, não se pode admitir que os sujeitos escolares sofram  

violências as quais lhes tragam danos físicos e/ou psicológicos. Ou mesmo, 

testemunhem tais fatos, calando-se para que não sejam também agredidos, e com 

isto os tipos de violência e Bullying acabam sendo considerados banais ou, pior 



ainda, que diante da omissão e tolerância dos adultos, os estudantes adotem 

comportamentos agressivos. 

Diante desse panorama, é necessário estudar, analisar, dialogar, verificar o 

que pode ser feito, enfim, procurar caminhos para conter, enfrentar, reverter e 

prevenir esse quadro. Esse é o desejo de professores, diretores, pedagogos, 

funcionários, pais, enfim, de todos aqueles fazem parte do universo escolar.  

Não se pode deixar que a escola perca a sua identidade e nem cruzar os 

braços esperando que os conflitos se resolvam por si mesmos ou acreditando que 

os alunos que causam os conflitos não têm mais jeito, que são inaptos ou que serão 

desajustados para sempre. 

É necessário que a escola e toda sua equipe repensem seus ideais 

lembrando que o ser humano precisa estabelecer boas relações de convivência e 

que daí virá um clima escolar saudável e favorável à aprendizagem e ao 

desenvolvimento das potencialidades de cada um. 

Por fim, espera-se que as reflexões levantadas neste trabalho, possam 

encontrar possíveis caminhos para futuros estudos dando continuidade a 

indagações e buscando refletir os elementos que se sobressaem nas falas dos 

educadores, alunos e dos pais.  Ainda, a expectativa de reflexão sobre o papel do 

Gestor na defesa de uma cultura antibullying e da não violência no Ensino 

Fundamental se insere como contribuição e provocação para aprofundamentos e 

definições do tipo de escola que se quer para uma sociedade mais humana e 

comprometida com a justiça social. 
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