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Resumo 

 

Este artigo apresenta o resultado da implementação do projeto realizado intitulado 

“Bullying no Contexto Escolar: Possibilidades de Intervenção”. O mesmo foi 

realizado considerando as constantes situações de agressões desencadeadas por 

esse fenômeno no espaço escolar. O projeto objetivou discutir com os alunos e 

professores o problema do bullying na escola e buscar estratégias de prevenção e 

combate.O projeto foi de grande relevância para a escola pois resultou em 

aprofundamento teórico e construção de estratégias que poderão ser utilizadas nos 

próximos anos.  O método de abordagem utilizado foi a Pedagogia Histórico - Crítica 

de Saviani e a Psicologia Histórico-Cultural. O método de procedimento foi por meio 

de um Estudo de Caso realizando uma análise qualitativa interventiva numa turma 

de terceiro ano do período noturno do Ensino Médio de uma escola pública do 

município de Roncador. No decorrer da implementação foram desenvolvidas 

diversas atividades buscando discutir com os alunos e a comunidade questões como 

o respeito mútuo e a cidadania. 

Palavras-chave:Prevenção.Intervenção.  Escola pública. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo bullying segundo Fante (2005) é de origem inglesa, deriva do verbo 

bully, se caracteriza por um comportamento agressivo e repetitivo a alguém mais 
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fraco para forçá-lo a fazer algo que não quer, esta presente no cotidiano escolar em 

diversas escalas desde “brincadeiras de mau gosto” até agressões verbais e físicas 

propriamente ditas. Esse problema existe ha muito tempo e já causou muito 

sofrimento e traumas físicos e emocionais a crianças e adolescentes, mas só 

recentemente vem sendo debatido e estudado pelas autoridades e profissionais das 

diversas áreas. 

Segundo Fante (2005) o bullying existe desde que a escola, entretanto apesar 

de ser percebido por educadores poucas iniciativas foram realizadas com objetivo de 

compreender e combater a problemática causada por esse fenômeno. A partir da 

década de 1970 despertou-se na Suécia o interesse de nos problemas que podem 

acarretar as situações de bullying, inicio-se então uma série de estudos superficiais 

em diversos países. Na Noruega foram após o suicídio de três crianças com fortes 

indícios de serem decorrentes de situações de agressões e maus tratos causados 

por colegas da escola deram inicio á uma grande campanha nacional de combate ao 

problema e foi neste país que foram desenvolvidas as primeiras pesquisas para 

ajudar a detectar as ocorrências e as intervenções que se fazem necessárias para 

resolver o problema. 

Pesquisadores de todo mundo atentam para esse fenômeno, apontando 
aspectos preocupantes quanto ao seu crescimento e, principalmente, por 
atingir os primeiros anos de escolarização. Calcula-se que em torno de 5% 
a 35% de crianças em idade escolar estão envolvidas, de alguma forma, em 
condutas agressivas na escola, atuando como vitimas e agressoras 
(FANTE, 2005, p. 46).  

Analisando a citação acima é possível perceber que é um fenômeno que vem 

ocorrendo no interior das escolas e que precisa ser combatido por meio da 

conscientização de todos os educadores e autoridades envolvidas com a formação 

de crianças e adolescentes. 

No Brasil segundo Fante (2005) o bullying é pouco estudado, sendo assim 

não existem dados estatísticos de âmbito geral que possibilitem compará-los com os 

demais países, no entanto foi realizada uma pesquisa com quatro escolas que 

mostraram um índice maior ocorrência se comparados aos países europeus e que 

os estudos e ações desenvolvidas na Europa estamos  atrasados em cerca  de 

quinze anos.  
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 Segundo Fante (2005) no Brasil é adotado o termo bullying de origem inglesa 

bully que é utilizado na maioria dos países que traduzido como nome é “valentão”, 

“tirano” como verbo, “brutalizar”, “tiranizar”, “amedrontar. Assim bullying se refere a 

toda forma de agressão seja verbal ou física, praticada de forma intencional e 

repetida por uma ou mais pessoas, causando dor e sofrimento á vitima numa 

situação de desequilíbrio de poder que não tem como se defender por vários 

motivos como: menor estatura e força física, estar em minoria, ter pouca habilidade 

de defesa, baixa flexibilidade psicológica diante do agressor ou agressores. 

 O que nos levou a escolher o Bullying para ser desenvolvido no Programe de 

Desenvolvimento Educacional- PDE e que culminou neste artigo foi a necessidade 

de aprofundamento e reflexão no espaço escolar, pois as constantes situações de 

violência desencadeadas por esse fenômeno na escola exigem uma ampla 

discussão e conhecimento sobre o tema por parte dos professores, pedagogos, 

equipe de direção, alunos e agentes educacionais para buscar combater possíveis 

ocorrência de bullying. 

Com objetivo de conscientizar sobre o bullying e reunir informações para  

traçar ações  de enfrentamento e prevenção  desse problema na escola, desenvolvi 

meu o projeto com o 3º ano do Ensino Médio do período noturno do Colégio 

Estadual General Carneiro- EFMP, localizado no município de Roncador, sob a 

orientação da Professora Mestre Ceres America Ribas Hubner da UNESPAR – 

Campus de Campo Mourão. 

A implementação ocorreu em 32 horas, n período de fevereiro à junho e 

participaram deste processo 35 alunos, direção, equipe pedagógica, professores e 

agentes educacionais. 

Primeiramente o projeto foi apresentado na semana pedagógica para: 

direção, equipe pedagógica, professores e agentes educacionais. Iniciando o ano 

letivo com os alunos foi apresentado o projeto aos mesmos buscando a 

sensibilização e interesse pelo trabalho a ser desenvolvido. 

2  Revisão de Literatura 

2.1 O papel da interação social para o desenvolvimento da aprendizagem 
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Vigostki (2010) descreve que existe um momento muito importante no do 

processo de desenvolvimento da criança acontece quando fala e atividade prática se 

converge. Assim que a criança começa a falar ela consegue controlar o ambiente e 

estabelecer novas relações e através ocorre uma nova organização do seu 

pensamento. O uso da fala e dos signos nos diferem dos animais propiciando a ação 

racional sobre ambiente. 

O processo de interação com o mundo começa desde o nascimento da 

criança, pois desde que nasce antes da fala já reage a diferentes estímulos, como a 

voz das pessoas e sons diferentes, quando surge a fala é inicialmente egocêntrica, 

porem já esta relacionada à atividade que esta realiza. 

[...] Vimos que essa linguagem é um momento composicional da atividade 
racional da criança que ela mesma intelectualiza e ocupa a mente nessas 
ações primarias e racionais, e começa a servir de meio de formação da 
intenção e do plano numa atividade mais complexa da criança (VIGOSTKI, 
2009, p.71). 

Segundo Vigostki (2010) a aprendizagem na criança está presente muito 

antes do inicio da sua vida Escolar, assim todos os processos que lhe são 

apresentados já foram previamente conhecidos por ela, logo interação que ela tem 

com o mundo físico-social é imprescindível para desenvolver e aprender.   

O aprendizado e o desenvolvimento devem criar o desenvolvimento proximal 

que indica que é necessário partir de situações que o aluno não domina para através 

da intervenção pedagógica e interação com colegas e materiais de apoio ele acesse 

o nível de desenvolvimento real, “O nível de desenvolvimento real caracteriza o 

desenvolvimento retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal 

caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente” (VIGOSTKI, 2010, p.98). 

Para que ocorra o aprendizado e conseqüentemente o desenvolvimento, é 

importante se valorizar a imitação, nas atividades com crianças, quando imita a 

criança é capaz de realizar muitas coisas nunca feita antes, na atividade de imitação   

coletivamente ela aprende.  

Segundo Bernardes, (2012) Vigostki ao utilizar o método de análise das 

unidades e estas são consideradas por ele como indivisíveis, sendo assim o 

desenvolvimento psíquico da criança só pode se analisado na sua totalidade. Assim, 

para Vigostki (2010) o aprendizado e o desenvolvimento estão inter-relacionados, 

logo através das relações com diferentes situações no cotidiano familiar a criança irá 
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interiorizar essas experiências, passando a fazer parte de seu conhecimento e 

mediando suas relações futuras, seja na vida escolar ou no seu convívio em outros 

espaços. 

Portanto para que a criança desenvolva e aprenda é necessário que a mesma  

apresente capacidade real que é  própria de cada uma, sendo assim  numa 

atividade mediada  ela aprenderá sozinha ou com auxilio do professor, nessas 

condições esse conhecimento já estava na zona de desenvolvimento proximal.   

O conceito de zona de desenvolvimento próximo (ZDP) é de particular 
importância quando se identifica que são nas atividades mediadas 
presentes nas relações interpessoais que são postas as condições para que 
ocorra a internalizarão e apropriação do conhecimento e, 
conseqüentemente, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 
(BERNARDES, 2012, p. 44). 

O enunciado acima possibilita pensar que o trabalho educacional deve no seu 

processo de ensino propiciar e estimular as funções de desenvolvimento superiores, 

fazendo emergir com ações problematizadoras e interações o que a criança já tem 

internalizado. 

Para Reviere (1988) apud Bernardes (2012) ele considera que o 

desenvolvimento das funções superiores são importantes nas atividades  e que por 

meio das relações entre os indivíduos, ocorre a aprendizagem, possibilitando uma 

mudança na condição psíquica anterior, assim essas promove um novo modo de 

compreender e agir com o meio e sua realidade. Logo para que essas mudanças no 

psiquismo aconteçam são necessárias experiências significativas que promovam um 

desequilíbrio e a construção de um novo conhecimento em um processo histórico e 

dialético. 

O movimento de transformação da função psíquica superior – a memória-
não pode ser entendido, segundo pressupostos do enfoque histórico –
cultural, como simples maturação estrutural, mas sim como 
“metamorfose”cultural decorrente do processo de reequipamento cultural 
possibilitado pelo conteúdo das relações interpessoais apropriadas pelos 
indivíduos.( BERNARDES, 2012,p.70) 

Segundo Bernardes (2012) o processo de desenvolvimento infantil só ocorre 

quando outras funções psíquicas, como a memória, o pensamento e a fala se 

desenvolvem, e que esses processos são inter-relacionados caracterizando o 

homem um ser que se produz culturalmente através do conhecimento 

historicamente construído e acumulado. 
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2.2. O  fenômeno Bullying 

Segundo Silva (2010) as vítimas do bullying são diversas, e que cada 

individuo tem uma maneira de lidar com essas situações, pois, cada um apresenta 

características que lhe são únicas que resultam de sua estrutura, constituição 

genética e a gravidade das agressões. Entretanto toda vítima do bullying passa por 

sofrimentos alguns menos outros mais, e muitas precisarão de apoio especializado 

para superação das marcas deixadas pelas agressões que trarão problemas na vida 

adulta.  

Os problemas mais comuns são: desinteresse pela escola; problemas 
psicossomáticos; problemas comportamentais e psíquicos como transtorno 
do pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia escolar, fobia social, 
ansiedade generalizada, entre outros. O bullying também pode agravar 
problemas preexistentes, devido ao tempo prolongado de estresse a que a 
vítima é submetida. Em casos mais graves, podem-se observar quadros de 
esquizofrenia, homicídio e suicídio (SILVA, 2010, p.09). 
 

Como descrito acima o bullying pode causar problemas graves, sendo assim 

é necessário que se esclareça, a todos os envolvidos as conseqüências que esse 

fenômeno pode acarretar, na vida de crianças e adolescentes, que sofrem ou 

praticam agressões poderão apresentar na personalidade no decorrer da vida ou 

quando adultos.  

O Estatuto da criança e adolescente (2012) em no capitulo II do direito à 

liberdade, ao respeito e a dignidade. Sendo assim cabe a escola zelar para que 

esses direitos de todos os alunos sejam garantidos.   

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação 
da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais.  
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor (LOPES, 2012, p. 18). 

Para silva (2010) as crianças e adolescentes tem um necessidade de 

atividades e trazem consigo, diversas habilidades quando bem orientadas e 

estimuladas pelos adultos, conseguem agir coletivamente para a produção de 

formas justa do exercício de cidadania.  

2.3 O papel da educação para superação do fenômeno bullying no espaço 
escolar 
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Para Saviani (1998) Na busca de uma educação de qualidade, é essencial 

que esta seja capaz de garantir a formação de indivíduos críticos e participativos 

conscientes de sua postura para a mudança da sociedade que vive com objetivo de 

torná-la mais justa e igualitária. A escola deve primar pela garantia do acesso ao 

conhecimento científico historicamente acumulado pela humanidade de forma 

igualitária visando a transformação social e a superação o modelo  de sociedade 

dominante vigente. 

Nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado 

do Paraná- DCE.s (2008) essa concepção de educação descrita acima esta evidente 

ao defender a que a escola precisa organizar seus currículos considerando o 

aspecto formal do conhecimento historicamente produzido que busquem a utilização 

de diferentes metodologias,dialogando com as concepções para propiciar o 

desenvolvimento na  aprendizagem e humano. 

Um projeto educativo, nessa direção, precisa atender igualmente aos 
sujeitos, seja qual for sua condição social e econômica, seu pertencimento 
étnico e cultural e às possíveis necessidades especiais para aprendizagem. 
Essas características devem ser tomadas como potencialidades para 
promover a aprendizagem dos conhecimentos que cabe à escola ensinar, 
para todos (DCE, 2008, p 15). 

Segundo Silva (2010) a atualidade vem supervalorizando o ter em detrimento 

do ser, essa distorção de valores éticos, contribui para o individualismo. Vive-se um 

conflito de paradigmas onde os pais muito permissivos estão contribuindo para que 

os filhos sejam egocêntricos e exigentes e carentes de regras sociais. Na escola  os 

alunos tendem a se comportar como em seus lares, onde seus desejos prevalecem, 

agindo assim não percebem a dimensão de seus atos transgressores e suas 

conseqüências. Para a coletividade. Diante deste contexto cabe a comunidade 

escolar pensar em ações coletivas que produzam um movimento para a formação 

permeada de respeito, igualdade e dignidade no espaço escolar e 

conseqüentemente para a sociedade em que vivem e viverão.  

A escola é um espaço democrático onde a diversidade se encontra e dentro 

deste processo interagem para que ocorra a aprendizagem. Essa interação precisa 

ser estimulada e mediada por um professor. 

Para Vigostki, o desenvolvimento não se tratava de uma mera acumulação 
lenta de mudanças unitárias, mas sim, segundo suas palavras, de “um 
complexo processo dialético, caracterizado pela periodicidade, 
irregularidade no desenvolvimento das diferentes funções, metamorfose ou 
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transformações qualitativa de uma forma em outra, entrelaçamento de 
fatores externos e processos adaptativos” (VIGOSTKI, 2010,p.150). 

Considerando a premissa acima que o ser humano é passível de mudanças 

através das reinterpretações das informações, pode-se acreditar que seja possível a 

construção de uma sociedade mais humanizada que respeite seus semelhantes. 

 A escola é co-responsável nos casos de bullying, pois é la onde os 
comportamento agressivos e transgressores se evidenciam ou se agravam 
na maioria das vezes, A direção da escola (como autoridade máxima da 
instituição) deve acionar os pais, os conselhos tutelares, os órgãos de 
proteção à criança e ao adolescente etc.Caso não o faça poderá ser 
responsabilizada por omissão[ ...]( SILVA, 2010, p.12). 

Sendo assim considerando as responsabilidades que cabe a escola todos 

precisam ter claro as situações que caracterizam esse fenômeno para agir 

rapidamente minimizando seus danos. A criança pode estar passando por ataques 

de bullies quando: 

No recreio encontram-se isoladas do grupo, ou perto de alguns adultos que 
possam protegê-las; na sala de aula apresentam postura retraída, faltas 
freqüentes às aulas, mostram-se comumente tristes, deprimidas ou aflitas; 
nos jogos ou atividades em grupo sempre são as últimas a serem 
escolhidas ou são excluídas; aos poucos vão se desinteressando das 
atividades e tarefas escolares; e em casos mais dramáticos apresentam 
hematomas, arranhões, cortes, roupas danificadas ou rasgadas. (SILVA, 
2012, p. 10) 

Entretanto não é só as vítimas que devem ser reconhecidas é importante que 

as que os bullies (agressores) também sejam identificados e que recebam  

orientação para que compreendam o sofrimento que provocam e sejam 

encaminhados para atendimentos específicos quando só as iniciativas da escola não 

resolverem o problema. Os praticantes de bullying apresentam algumas 

características que  permitem  detectá-los como: 

Na escola os bullies (agressores) fazem brincadeiras de mau gosto, 
gozações, colocam apelidos pejorativos, difamam, ameaçam, constrangem 
e menosprezam alguns alunos. Furtam ou roubam dinheiro, lanches e 
pertences de outros estudantes. Costumam ser populares na escola e estão 
sempre enturmados. Divertem-se à custa do sofrimento alheio (SILVA, 
2012, p. 10). 

As situações descritas acima ocorrem no espaço escolar e podem se 

estender para além dele tomando proporções maiores quando utilizam a internet   

para prática de ciberbullying. 

Uma das formas mais agressivas de bullying, que ganha cada vez mais 
espaços sem fronteiras é o cyberbullying oubullying virtual. Os ataques 
ocorrem por meio de ferramentas tecnológicas como celulares, filmadoras, 
máquinas fotográficas, internet e seus recursos (e-mails, sites de 
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relacionamentos, vídeos). Além de a propagação das difamações ser 
praticamente instantânea 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 [...] (SILVA, 2012, p. 08). 

Logo, a escola precisa trabalhar esse fenômeno para garantir o direito de 

cada sujeito de ter acesso, a educação de qualidade e um espaço que promova uma 

interação saudável nos aspectos sócio-emocional de todos envolvidos nesse 

processo. 

Segundo Fante (2005) as Leis preconizam que as instituições escolares 

precisam desenvolver atividades que busquem a prevenção do bullying, 

incentivando o respeito entre seus alunos. Para isso a escola precisa discutir  com 

toda a comunidade o problema e definir ações coletivas para resolução do problema. 

Dentre as ações é muito importante que os professores e equipe pedagógica sejam 

preparados para perceber as situações de ocorrência, intervindo e encaminhando os 

casos; descrições de regras claras sobre bullying no, Projeto Político Pedagógico; 

Regimento Escolar; Regimento interno; encaminhamento das vítimas e agressores 

aos atendimentos de assistência, orientação a toda comunidade escolar a respeito 

do problema e suas conseqüência, buscando assim formar um elo de prevenção e 

cidadania no âmbito escolar. 

Segundo o Regimento Escolar do Colégio que será implementado o projeto 

consta na seção III das proibições nos artigos VII e VIII aos alunos que não é 

permitido discriminar, usar violência simbólica, agredir verbalmente e fisicamente, e 

constranger colegas, professores, funcionários e pessoas da comunidade. A escola 

sendo um espaço democrático deve receber todos os alunos sem distinção alguma, 

mas para trabalhar e minimizar o fenômeno bullying é importante a ciência e co-

responsabilidade dos profissionais da escola para encaminhamentos e 

procedimentos de ações adequadas. 

A escola precisa ensinar a criança, desde a mais tenra idade, a educar suas 
emoções, a lidar com seus medos, conflitos, frustrações, dores e perdas, 
com sua ansiedade e agressividade, canalizando-os para ações proativas 
que resultem em benefícios sociais e para novas formas de relações 
capazes de produzir empatia, pois, agindo assim, favorecerá a criança, 
aumentando sua probabilidade de tornar-se um adulto equilibrado e feliz 
(FANTE, 2008, p. 196). 

Segundo Fante,(2008) o bullying deve ser trabalhado  no âmbito escolar, 

porém não é uma tarefa fácil e  exclusiva da escola, as famílias, as instituições de 
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direitos da criança  e o governo precisam assumir a sua parcela de contribuição para 

que as ações de fato se efetivem. 

3 Metodologia 

Os fundamentos teóricos metodológicos, ou seja, o método de abordagem 

teórico ocorreu por meio da Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani e a Psicologia 

Histórico-Cultural de Vigostki. 

A Pedagogia Histórico-Critica segundo Saviani (1995) pode ser explicada 

como uma teoria que, busca compreender que a educação se desenvolve e se 

constrói num processo histórico por meio das contradições existentes na sociedade. 

[...] portanto, a concepção pressuposta nesta visão da Pedagogia Histórico-
Crítica é o materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a 
partir do desenvolvimento material, da determinação das condições 
materiais da existência humana (SAVIANI, 1995, p. 102). 

Para Saviani (1995) a Pedagogia Histórico-Crítica busca a superação das 

teorias consideradas não-críticas que mantinham a classe oprimida sem voz e ação. 

Logo a Pedagogia Histórico-Crítica preconiza que a educação deve ser 

revolucionária valorizando o conhecimento cientifico e a construção de igualdade 

entre os homens. Essa tendência defende a especificidade do papel da escola cuja 

essência deve ser a de levar aos seus alunos à apropriação do conhecimento 

científico historicamente construído a qual considera o sujeito como ser histórico que 

trás consigo saberes e conhecimentos que adquiri no decorrer vida. Logo o processo 

de formação escolar precisa dialogar com esse conhecimento já acumulado e os 

saberes científicos num processo dialético de construção e ampliação de conceitos e 

visando a transformação de cada individuo no decorrer de sua pratica. Utilizamos-

nos desta teoria no decorrer de todo o trabalho desde a construção de projeto á 

produção do artigo final já que os pressupostos desta embasam todos os 

documentos norteadores da educação publica do estado do Paraná.  

 A Psicologia Histórico-Cultural por meio de uma revisão bibliográfica de    

Vigostski (2010) Luria(2006) e Leontiev (2006), foi utilizada em todo o processo 

como na busca de compreender explicar  o problema da pesquisa proposta. 

Segundo Bernardes (2012) a Psicologia Histórico-Cultural considera que o 

homem é um ser histórico que para sua sobrevivência precisou adaptar-se e 

transformar o meio em que vive. 
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Baseado na abordagem materialista dialética da análise da história 
humana, acredito que o comportamento humano difere qualitativamente do 
comportamento animal, na mesma extensão em que diferem a 
adaptabilidade do desenvolvimento animais. O desenvolvimento psicológico 
dos homens é parte do desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e 
assim deve ser entendido. A aceitação dessa proposição significa termos de 
encontrar uma nova metodologia para a experimentação psicológica 
(VIGOSTKI, 2010, p. 62). 

 Para Vigostki (1989) as atividades mediadas são importantes no 

desenvolvimento do psiquismo humano assim é possível compreender que o 

homem se transforma através do processo educacional que é mediado pelo 

professor numa interação com os colegas, o espaço e objetos.  

[...] a tese fundamental do enfoque histórico-cultural consiste em conceber 
que o desenvolvimento humano se constitui por meio da atividade mediada 
decorrente da sociabilidade, processo este que não pode ser considerado 
como contexto para o desenvolvimento humano, mas como elemento 
determinante no processo de humanização (BERNARDES, 2012, p. 34). 

Logo, a escola representa um papel essencial para a formação da maioria da 

classe trabalhadora, pois é onde os indivíduos passam boa parte de seu tempo, 

sendo estimulados à interação com diversas vivencias que possibilitam a 

apropriação de conhecimentos e vivencias tornando-os capazes de enfrentar as 

problemáticas com maior segurança e harmonia, no sentido do respeito consigo e 

com o outro. 

A presente pesquisa teve ainda por método de procedimento o estudo de 

caso que segundo Meksenas (2011) busca uma análise compreensiva de uma 

realidade social significativa e que possibilita a interação do pesquisador com o 

objeto pesquisado. O estudo de caso busca estudar profundamente um fenômeno 

num espaço determinado, assim nossa opção se faz por se tratar de uma única 

turma do colégio. 

O estudo de caso ocorreu na busca de uma unidade social significativa em 

relação ao tema proposto e para tanto considerou todas as atividades realizadas 

como instrumentos para obtenção dos dados bem como questionários e registros 

dos alunos e do professor pesquisador. 

4 Desenvolvimento da Implementação e  Resultados Obtidos 

As atividades tiveram inicio com a apresentação do projeto para a direção, 

professores, equipe pedagógica e agentes educacionais na semana pedagógica. 
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Com o inicio do ano letivo para os alunos foi exposta a proposta de trabalho para os 

mesmos que demonstraram empolgação, interesse para participar do projeto, alguns 

até realizaram relatos de situações que já presenciaram ou viveram no decorrer da 

vida escolar. 

O segundo momento foi a aplicação do questionário salientando e a 

importância do mesmo para a fundamentação do projeto, os alunos receberam o 

questionário A com perguntas objetivas, alguns até perguntaram e acrescentaram 

situações que não estavam no questionário. No segundo questionário que as 

respostas precisavam ser descritas alguns sentiram mais dificuldades e houve certa 

rejeição ou medo de exposição de alguns alunos, porém a maioria demonstrou 

empenho para descrever as respostas segundo seus conhecimentos e experiências. 

Uma das formas de motivar os alunos é conhecer sua pratica social 
imediata a respeito do conteúdo curricular proposto. Como também ouvi-los 
sobre a prática social mediata, isto é, aquela prática que não depende 
diretamente do individuo, e sim das relações sociais como um todo. 
Conhecer essas duas dimensões do conteúdo constitui uma forma básica 
de criar interesse por uma aprendizagem significativa do aluno e uma 
prática docente significativa (GASPARIN,2011, p.13). 

Considerando a citação acima onde Gasparin preconiza a importância da 

prática social de cada conteúdo em sala de aula para contextualizar e motivar o 

aluno para a aprendizagem as atividade seguinte foi pautada nos resultados dos 

questionários, buscando assim  aprofundar os conhecimentos que já apresentavam 

estimulando a  reflexão e a  criticidade em ralação ao conteúdo.   

Nesse terceiro momento foram apresentados os tipos de bullying para os 

alunos utilizando uma animação “que papo é esse de bullying”, prosseguindo com 

um momento de contextualização onde alguns alunos citaram suas experiências 

com o problema. Após a explanação do que é bullying e as formas que ocorrem 

cada aluno descreveu em uma folha de papel a atitude mais importante para que 

não ocorra o problema como: paciência,parceria, respeito que é desenvolvido na 

família, amizade, solidariedade,Igualdade e amor ao próximo. Nesse tópico também 

foram desenvolvidas atividades de analise de casos e posteriormente debatidas em 

sala. 

O processo de busca, de investigação para solucionar as questões em 
estudo, é o caminho que predispõe o espírito do educando para a 
aprendizagem significativa, uma vez que são levantadas situações-
problema que estimulam o raciocínio (GASPARIN,2011, p.33). 



13 
 

No decorrer das atividades aqui propostas buscou-se instigar os alunos a 

refletir sobre o bullying e perceber a importância das discussões e aprofundamento 

dos estudos sobre o mesmo para a construção de possíveis soluções, ou seja, 

nesse momento ocorre a problematização do conteúdo.  

 O quarto momento foi a palestra com a psicóloga que visou a compreensão e 

discussão das conseqüências psicológicas de quem sofre o bullying bem como 

formas de intervenção da escola e dos frente ao problema. 

A atividade psicológica mediada por signos e instrumentos constitui-se no 
fundamento da origem, do desenvolvimento e da natureza das funções 
psicológicas superiores. essa atividade é considerada a base do movimento 
de apropriação da realidade objetiva assim como é considerada a unidade 
de construção da consciência. (BERNARDES, 2012, p.33). 
 

No decorrer das atividades a palestrante se utilizou de várias estratégias para 

instigar os alunos a repensarem sobre o tema bem como levantarem hipóteses de 

como prevenir o problema. Esse processo de mediação buscou a reflexão e  

participação significativa dos alunos para a importância do respeito e da valorização 

humana, onde cada ser é único e digno de exercer sua cidadania sem prejudicar 

seus pares. 

No decorrer da palestra alguns alunos citaram situações vivenciadas e suas 

duvidas que fossem esclarecidas pela palestrante. 

No quinto momento a proposta foi estudar as principais Leis que embasam o 

trabalho de prevenção ao bullying no espaço escolar bem como a justiça pode ser 

acionada em casos de ocorrência do problema. 

Para fundamentar esse trabalho foram estudados os seguintes documentos: 

 A Lei Nº 13.185/2015  que estabelece o Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática (Bullying) em todo o Brasil. 

 A Lei 17335/2012 que institui o programa de Combate ao bullying, nas 

escolas do Paraná. 

 A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 

 O Estatuto da Criança e Adolescente  bem como. 

  O Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico do colégio. 

Os alunos estudaram os documentos divididos em grupos e posteriormente 

repassaram para as outras turmas deste período. As atividades foram produtivas 

gerando vários comentários entre os alunos, pois a maioria relatou  desconhecer  a 
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existência desses documentos norteadores da Educação já trazem em seu discurso 

a garantia da igualdade e equidade para todos os alunos matriculados nas 

instituições escolares. 

As atividades foram concluídas com a palestra de um advogado que 

esclareceu as duvidas do ponto de vista jurídico do bullying e as implicações para os 

agressores bem como a importância do trabalho de conscientização e prevenção 

que deve ser desenvolvido nas escolas. 

A escola é corresponsável nos casos de bullying, pois é lá onde os 
comportamentos agressivos e transgressores se evidenciam ou se agravam 
na maioria das vezes. A direção da escola (como autoridade máxima da 
instituição) deve acionar os pais, os Conselhos Tutelares, os órgãos de 
proteção à criança e ao adolescente etc. Caso não o faça poderá ser 
responsabilizada por omissão. Em situações que envolvam atos infracionais 
(ou ilícitos) a escola também tem o dever de fazer a ocorrência policial. 
Dessa forma, os fatos podem ser devidamente apurados pelas autoridades 
competentes e os culpados responsabilizados. Tais procedimentos evitam a 
impunidade e inibem o crescimento da violência e da criminalidade 
infantojuvenil (SILVA,2015, p.12). 
 

Essa citação deixa claro a importância que a escola tem em desenvolver 

ações preventivas ao bullying, evitando penalidades, entretanto a mesma quando 

preciso deve recorrer aos órgão de proteção, Conselhos tutelares e outros. 

Nesse sexto momento foi trabalhado o filme “sempre amigos”, no decorrer 

todos os alunos ficam atentos e alguns até se emocionaram. Posteriormente   

divididos em grupos para discutirem sobre as impressões do filme e as situações de 

bullying que os personagens sofreram, retornando ao grande grupo realizou-se um 

debate.Foi um momento muito rico, pois foi debatido a questão com todos buscando 

conscientizar que  atitudes de  bullying devem ser combatidas e que cada um deve 

respeitar a opinião do outro. Prosseguindo dois alunos relataram suas experiências 

de bullying sofridas na infância e que atualmente causam dificuldades na vida social 

e familiar dos mesmos. 

A perspectiva do desenvolvimento dos estudantes precisa ser materializada 
na forma de abordagem dos conteúdos e nas ações a serem realizadas 
pelos alunos, pois o pensamento teórico vincula-se ao desenvolvimento das 
Funções Psíquicas Superiores, que se desenvolvem com a própria atividade 
do sujeito. Ou seja, a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio, a 
imaginação, o sentimento desenvolvem-se à medida que são ativados 
(SFORNI, 2015, p.10). 
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Logo, a escola precisa promover espaços e situações para que leve o aluno a 

refletir e discutir os conteúdos propostos buscando subsídios científicos para que 

aconteça a síntese e uma pratica social final., pois só assim ocorrerá a apropriação 

do conhecimento. 

No sétimo momento foram discutidas as estratégias de prevenção, onde   

além dos alunos muitos professores da escola contribuíram com suas experiências 

para que o trabalho apresentasse êxito. Cada participante teve espaço para 

expressar seu ponto de vista assim como suas experiências e conhecimentos sobre 

o assunto. Em sua grande maioria os alunos participaram do trabalho proposto 

discutindo o tema e repassando para os demais colegas do período noturno e para a 

comunidade escolar por meio de cartazes, folders e dramatização buscando 

demonstrar criticamente a importância da sensibilização para prevenção e combate 

do bullying e cyberbullying no espaço escolar. Além dessas ações os alunos 

relataram que é importante a continuidade das atividades que propiciem leituras, 

debates e reflexões sobre o bullying e outros temas contemporâneos no espaço 

escolar. 

Segundo Fante, 2005 para que ocorram estratégias efetivas de combate ao 

bullying nas escolas é preciso que toda a comunidade escolar admita que o bullying 

existe e que compreenda as conseqüências deste problema na vida dos envolvidos 

assim: 

A conscientização e a aceitação que o bullying é um fenômeno que ocorre, 
com maior ou menor incidência, em todas as escolas de todo o mundo, 
independentemente das características culturais, econômicas e sociais dos 
alunos, e que deve ser encarada como fonte geradora de inúmeras outras 
formas de violências são fatores decisivos para iniciativas bem sucedidas 
no combate à violência entre os escolares (FANTE, 2005, p.91). 

Foi possível observar por meio da análise dos instrumentos de coleta de 

dados, que foram utilizados: questionário para os alunos, diário do professor 

pesquisador e algumas atividades e produções dos estudantes que houve 

assimilação do tema proposto bem como demonstração de disponibilidade para a 

sensibilização e a compreensão de que prevenir é um trabalho de todos evitando 

sofrimento e dor, buscando assim contribuir para a formação de uma sociedade 

justa e igualitária. 

5 Contribuições do GTR 
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No decorrer do primeiro semestre de dois mil dezessete estão sendo 

realizados, cursos, orientações, inserção do GTR e a implementação do projeto na 

escola, este período foi de grande aprendizado, pois a possibilidade da troca de 

experiências com os colegas professores que participarão do GTR foram 

enriquecedoras e muito contribuíram para o desenvolvimento do trabalho na escola 

bem como para o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e coleta de materiais 

para a continuidade das atividades. 

 Na escola as atividades de implementação do projeto bullying no contexto 

escolar, ocorreram de maneira satisfatória, a participação dos alunos atendeu as 

expectativas onde a maioria demonstrou interesse e disposição para discutir o 

problema bem como refletir e sugerir formas de prevenção.  

6 Considerações finais  

           A realização deste foi muito gratificante e desafiadora, pois estar em contato 

direto com a turma me possibilitou compreender o quanto é importante para 

compreensão da realidade de cada aluno e sua visão da escola na sua formação. 

Como Pedagoga após a implementação acredito que resultados efetivos 

serão atingidos com a realização de ações contínuas, pois o bullying  é um problema 

que ocorre no interior da grande parte das escolas e que para atuarmos 

preventivamente é necessário discutirmos constantemente só assim é possível 

detectar situações e intervir evitando situações de sofrimento e prejuízos 

educacionais aos envolvidos. 

 A relevância do trabalho foi de ter sensibilizado um grupo maior de que o 

bullying é um problema que vai causando muita dor e prejuízo aos envolvidos 

principalmente das vítimas e muitos telespectadores que sofrer por ver seu colega 

vivendo esse tipo de situações, mas que não sabe como agir ou é ameaçado pelos 

agressores para não denunciar. 

A contribuição que este projeto deixou para o colégio foi a conscientização  a 

sensibilização  e ainda a convicção de que não é possível “dar um tempo” nas ações 

ou realizá-las esporadicamente, o trabalho de  prevenção precisa ser contínuo e  de 

responsabilidades de  todos.  

Discutir o bullying no espaço escolar é extremamente necessário para a 

conscientização tanto dos alunos bem como dos professores, agentes e familiares. 
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Sendo pautado em ações direta e indiretamente com os alunos de maneira continua, 

pois na maioria das vezes o problema é deixado de lado e só retomado quando 

surgem episódios envolvendo violência física ou virtual são realizadas intervenções. 
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