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APRESENTAÇÃO

Porque a escola não pode tudo, mas 
pode mais!

Na escola assim... eu tenho um certo... esse 
período da  minha vida  é  bem obscuro..  é 
uma fase da minha vida que eu não gosto 
muito. O fato dos colegas era bem pesado 
assim... era bem...era um fardo assim. Você 
ter que acordar e você sabe assim...  toda 
hora as  pessoas  te  julgando,  dizendo que 
você é  isso,  então  você  tem aids,  você  é 
promíscuo  (Luiz  Antonio,  estilista,  Vídeo 
Isso, aquilo e aquilo outro, 2004)

Os piores momentos que passei como preta 
na vida foi  na escola  (Fala de uma jovem, 
vídeo  Além  da  Lousa:  Culturas  Juvenis, 
Presente! 2000). 

Todas  as  vezes  que  vejo  os  vídeos  e  me  deparo  com  as  falas 

transcritas  acima me sinto  chocada e mesmo tristemente emocionada. 

Quantas salas lotadas de ensino fundamental e médio e quantos alunos 

gays e quantas alunas negras podem ter saído das minhas salas de aula 

com a  mesma sensação,  sem o direito  de  ter  uma boa  lembrança  da 

escola. 

Como educadora penso no quanto a indiferença (no sentido de achar 

que não é questão a ser resolvida por nós, que é “coisa de criança”) ou 

ignorância (no sentido de não saber o que fazer e escolher fazer nada. 

Sim! Ignorar é uma escolha) possa contribuir para que as lembranças das 

trajetórias escolares se resumam a discursos como os que acabamos de 

ler: o fardo do aluno gay e os piores momentos da aluna negra. 

3



Os apelidos, xingamentos, hostilização, intimidação e outras práticas 

vexatórias  a  que  estão  sujeitos  nossos  alunos  e  alunas  não  são 

brincadeira,  nem  “coisa  de  criança”.  Tais  atitudes  têm  sido  palco  de 

acirradas  discussões.  Uma das  fortes  tendências  e  formas  de  tratar  o 

problema tem encontrado lugar a partir do fenômeno chamado bullying. 

Alfredina nos convida a (re)conhecer este fenômeno e perceber o quanto 

de dor e angústia são causadas diante de nossos olhos e muitas vezes não 

estamos atentas/os para ver. 

Façamos,  pois  uma escolha!  Eu  torço  para  que ela  não  seja  por 

naturalizar, diluir o fenômeno, tratando isso como “coisa” de criança e de 

adolescente,  diríamos  “próprios  da  idade”,  o  que  resulta  no  não 

reconhecimento  e,  conseqüentemente,  no  não  enfrentamento  do 

problema.

Minha tarefa o tempo todo foi de por em dúvida e fazer duvidar, 

questionar e fazer questionar.  Porque como disse Anete Abramowicz,  a 

escola não pode tudo, mas ela pode mais. Ela pode pelo menos ser o lugar 

onde  diferentes  e  diversos  se  sintam  acolhidos  em  suas  diferenças  e 

diversidades. 

Ione da Silva Jovino

Orientadora da IES
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INTRODUÇÃO

Sou  professora  pedagoga  há  05  anos,  apesar  de  atuar  no 

magistério  há  mais  de  20.   No  decorrer  desta  caminhada,  o  tema 

“violência” sempre esteve presente,  incomodando não só a mim, mas 

também os vários colegas de profissão. Por esta razão,  dediquei-me a 

fazer  um estudo  num  recorte  da  violência,  evidenciando  o  fenômeno 

Bullying, em expansão no mundo todo.

Quando  criança  fui  vítima  deste  fenômeno  cruel  e  não  consigo 

conceber  que  nos  dias  de  hoje,  as  crianças  ainda  enfrentem-no 

solitariamente.  Naquela  época  não  se  ouvia  falar  em  Bullying  e  a 

violência sempre era tratada de modo pontual. Acontecia a agressão, pais 

eram chamados, a punição determinada e fim. As causas, os efeitos, não 

eram  abordados,  nem  tampouco  estudados.  Muitos  comentavam  que 

“naquela  época  a  violência  não  era  tão  visível  e  não  ocorria 

freqüentemente...” Será?

Hoje  percebemos  que  essa  terrível  ameaça  evoluiu  e  alçou 

patamares assustadores em nosso meio.

Em  meu  local  de  trabalho,  há  pouco  tempo  atrás,  presenciei  o 

fenômeno que hoje  me dedico  a estudar com o intuito  de ajudar aos 

alunos envolvidos em tamanho sofrimento, bem como auxiliar os colegas 

educadores que vivem às voltas em suas salas de aulas com alunos de 

comportamento que não apenas assusta, mas contamina todo o contexto 
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escolar, de uma forma cruel e avassaladora, prejudicando o desempenho 

do professor e conseqüentemente a aprendizagem do aluno.

Portanto, este é um assunto que interessa não só a você,  amigo 

educador, mas aos pais, às crianças, aos adolescentes e a escola como 

um todo! 

Lendo este caderno, você perceberá porque devemos combater o 

fenômeno  Bullying nas escolas e porque uma Cultura de Paz deve ser 

trabalhada  entre  os  alunos,  preocupando-se  principalmente  pelas 

crianças que são vitimizadas ou que estão, de alguma forma, envolvidas 

com o fenômeno.

Recentemente iniciei uma pesquisa em torno deste fenômeno que 

ainda não é muito abordado nas escolas. Se ele acontece, muitas vezes 

as  medidas são tomadas de forma imediata,  com métodos  ineficazes, 

mas as causas precisam ser trabalhadas de uma forma mais intensiva 

não  se  perdendo  a  chance  de  prevenir  e  combater  uma  forma  de 

violência que, com certeza, trará graves problemas futuros para quem foi 

a vítima, o agressor ou a testemunha do fato.

Cleo Fante, autora estudiosa do assunto à qual recorri com grande 

intensidade  para  compor  este  caderno,  afirma  que  o  comportamento 

agressivo  ou  violento  nas  escolas  é  hoje  o  fenômeno  social  mais 

complexo e difícil de compreender, por afetar a sociedade como um todo, 

atingindo  diretamente  as  crianças  de  todas  as  idades,  em  todas  as 

escolas e em todos os países do mundo. 

Faz-se  aqui  um  apelo  para  que  o  Bullying  não  seja  apenas 

identificado, mas trabalhado e prevenido em todo o âmbito escolar, pois é 

incontestável  a  sua  presença  na  realidade  escolar.   Como  afirma 

Guareschi, o Bullying determina um clima não favorável à aprendizagem, 

pois  ele  é  responsável  “pela  criação  de  um ambiente  no  qual  o  que 

predomina  é  um clima  tenso,  de  medo  e  perplexidade  por  parte  das 
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vítimas  e  também dos  espectadores  que,  indiretamente,  se  envolvem 

nessa prática [...]”(GUARESCHI, 2008, p.50).

Para seu estudo, amigo educador,  estruturei  as discussões deste 

caderno  em  12  itens,  elencando  autores  pesquisados;  definindo  o 

fenômeno; relatando alguns casos ocorridos pelo mundo; sua influência 

psíquica nos alunos; caracterizando os envolvidos; abordando a questão 

da instituição escolar e o fenômeno; as conseqüências que o aluno e todo 

o contexto escolar sofre com a violência, a necessidade de uma Cultura 

de Paz e finalizando, uma reflexão sobre o nosso papel na questão do 

enfrentamento a este problema tão sutil e no entanto, tão cruel...
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1 QUE  PENSAM  ALGUNS 

ESTUDIOSOS 

DO ASSUNTO

“O primeiro princípio da ação não violenta é a não-cooperação 
com tudo o que é humilhante”.                        

 Mahatma Gandhi

       NOGUEIRA (2007) apresenta um estudo feito com alunos de duas 

escolas, uma pública e outra privada, com o intuito de analisar e refletir a 

temática “violências nas escolas”, juventude e bullying escolar visto sob a 

ótica de adolescentes de classe média e alta em São Paulo, onde conclui 

que, independentemente de classe social e lugar existe a  ocorrência de 

violência, porém de formas diferenciadas.

Já OLIVEIRA (2007) em sua dissertação de mestrado defende que a 

escola,  além  de  sua  função  educativa,  deve  oferecer  meios  para 

desenvolver  as  relações  sociais  oferecendo  normas  para  uma  boa 

convivência  entre  seus  envolvidos,  a  fim  de  minimizar  os  casos  de 

bullying  no contexto escolar.  Para tanto,  é necessário um conjunto de 

esforços envolvendo pais, alunos, professores, funcionários da escola e 

comunidade em geral.
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A autora PEREIRA (2002) após fazer uma revisão bibliográfica de 

estudos sobre o  bullying apresenta em seu livro “Para uma escola sem 

violência:  estudo  e  prevenção  das  práticas  agressivas  entre  crianças” 

informações sobre esse tipo de violência escolar e recomenda formas de 

intervenção para prevenção do seu aparecimento e redução de casos de 

bullying no ambiente escolar. 

FANTE (2005) coloca aos educadores um desafio urgente: mudar a 

prática  do  ensino  não  humanizante,  tradicional  e  autoritário  ainda 

adotado por muitos, pela busca da realização de uma educação pela paz. 

Para  tanto,  a  autora  fornece  diversos  esclarecimentos  e  orientações 

acerca da violência velada e explícita no ambiente escolar, evidenciando 

as causas e conseqüências danosas a que estão sujeitas as vítimas e os 

agressores com danos psicológicos, morais e sócio-educativos.  

GUARESCHI & SILVA (2008) colocam seu livro como uma prestação 

de serviço à sociedade, na medida que pensam o social, o psicossocial e 

o pedagógico, abordando o fenômeno bullying numa discussão detalhada 

e  profunda,  analisando  não  apenas  o  fenômeno,  mas  as  relações 

intrínsecas no universo escolar.
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que “bicho” é esse?

2 DEFININDO O BULLYING

“O combate da violência escolar deve contar com instrumentos 
de melhoria das relações que, atuando de forma preventiva no 
processo de convivência escolar, terminem por evitar a violência 
juvenil”.
                                                                                 Ortega e Del Rey 
(2002)

 Alguém aí  se lembra se já  foi  alvo de chacotas,  fofocas,  chutes, 

tapas, maltratos, ignoração, exclusão, apelidos, perseguições insistentes, 

destruição de seus materiais escolares, tirania, isolamento ou  ofensas 

em seu tempo de escola? Ou teve de pagar uma certa quantia para não 

apanhar na rua? E a única vontade era de sair correndo e nunca mais 

voltar para a escola?

Bem, se a resposta for positiva, você foi vítima de BULLIYNG, um 

fenômeno que, acredita-se, é tão antigo quanto a escola e que hoje está 

sendo  cada  vez  mais  estudado  e  abordado  nos  meios  escolares,  por 

tratar-se  de  uma  violência  sutil,  de  grande  expansão  e  com  graves 
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conseqüências aos envolvidos e que, na maioria das vezes, acontece de 

forma não visível aos olhos dos adultos.  Por não haver tradução para o 

termo na língua portuguesa, o  Bullying é definido por Cleo Fante como 

Síndrome de Maus tratos Repetitivos (SMAR) (FANTE, 2005,p.9).

Espero, colega professor, que você se apaixone por este fascinante 

assunto para mudar o dramático destino de crianças envolvidas nesse 

fenômeno,  quer  como  vítimas,  quer  como  agressores,  quer  como 

espectadores; vítimas essas que sofrem silenciosamente, ao longo dos 

anos, os maus-tratos e a humilhação pública, de maneira cruel e velada.
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3 CONVERSANDO  SOBRE  BULLYING

Bullying: palavra de origem inglesa, adotada em muitos países 
para definir o desejo consciente e deliberado de maltratar uma 

outra pessoa e colocá-la sob tensão[...] (FANTE, 2005,p.27)

A autora, que alerta sobre o Bulliyng estar se disseminando entre os 

escolares, em sua fascinante pesquisa nos diz mais:

Este fenômeno estimula a delinqüência e induz a 
outras formas de violência explícita, produzindo 
em  larga  escala,  cidadãos  estressados, 
deprimidos,  com baixa auto-estima, capacidade 
de  auto-aceitação  e  resistência  à  frustração, 
reduzida  capacidade  de  auto-afirmação  e  de 
auto-expressão,  além  de  propiciar  o 
desenvolvimento de sintomatologia de estresse, 
de  doenças  psicossomáticas,  de  transtornos 
mentais e psicopatologias graves. (FANTE, 2005, 
p.9)

  

Diversos estudiosos vêm dando suas definições e contribuições ao 

longo do tempo sobre o fenômeno bullying, mas veja: todas as definições 

apontam para a  incapacidade da vítima em se defender!E o maior 

problema é que este fenômeno interfere de maneira efetiva em todos os 

processos  de  aprendizagem do  aluno,  devido  à  excessiva  mobilização 

psíquica de medo, constrangimento, angústia e raiva reprimida à qual é 

constantemente  submetido!  E  ainda  segundo  FANTE,  com o  tempo  a 
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Bullying: incapacidade da vítima em se defender...

criança desenvolverá o desejo de matar por vingança, o maior número de 

pessoas, suicidando-se em seguida. 

PERCEBA, COLEGA PROFESSOR:

De  acordo  com  estudiosos  do  assunto,  este  tipo  de  violência 

pesquisado  está  presente  em  todas  as  instituições  (particulares  ou 

públicas) independente da classe social dos seus alunos, religião ou raça 

e tem sido amplamente divulgado pela mídia, devido a casos de extrema 

violência ocorridos mundialmente,  em homicídios e suicídios de jovens 

que praticam atos de crueldade em escolas sem os adultos entenderem o 

motivo que os levou a tal reação.
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Como combater 
a escalada da 

violência?

4 ALGUNS CASOS DO FENÔMENO 

BULLYING CONHECIDOS NO MUNDO

É  só  lembrarmos  de  manchetes  em jornais  comentando  sobre  os 

casos de extrema crueldade com que adolescentes adentraram escolas e 

assassinaram  professores  e  alunos,  para  citar  alguns:  Columbine 

(EUA,1999),Taiúva  (SP,2003),  Remanso  (BA,2004)  e   em  Patagones 

( Argentina,2004) (FANTE,2005,p.16).

No Brasil, a mídia expôs o caso que aconteceu em janeiro de 2003, 

sobre o jovem Edmar Aparecido Freitas, que depois de completar o ensino 

médio, estando então com 18 anos, comprou um revólver calibre 38  e 

disparou  contra  cerca  de  50  pessoas durante  o  horário  de  recreio  da 

escola onde estudou, em Taiúva (a 363 Km de São Paulo). Atingiu sete 

delas e depois se matou com um tiro na cabeça. As vítimas sobreviveram. 

E tantos outros casos que muitas vezes não são divulgados! E nos 

angustiamos .... e nos questionamos...
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Mas... muitas vezes 
o diálogo não é 
estabelecido!

Tendo em vista estes acontecimentos trágicos,  que ocorreram em 

várias partes do mundo, este fenômeno não pode ser encarado como fato 

isolado.

Foi percebido que houve premeditação nas ações dos autores e que 

muitos colegas sabiam que os massacres ocorreriam!E o pior, os autores 

contavam com orgulho sobre o que iam fazer...

Diante das conseqüências trágicas desta violência e vivendo numa 

atualidade em que temos todo acesso a recursos tecnológicos, fica quase 

inadmissível que ainda aceitemos que nossos alunos continuem sofrendo 

na escola!

Temos de questionar a nossa parcela de responsabilidade, tanto por 

falta de conhecimento,  como de omissão ou mesmo conivência com o 

que está ocorrendo! Devemos questionar a nossa didática, será que esta 

também não está sendo uma forma de Bullying ao aluno?

Ao  dizermos  a  um aluno  que  o  exercício  que  o  mesmo  fez  está 

errado, não respeitando a construção que ele fez sobre tal conhecimento, 

não  nos  detendo  ao  processo  que  foi  construído  para  que  o  mesmo 

chegasse a tal hipótese, não estaríamos tendo uma atitude dominadora, 

de quem se julga detentor de todo saber? E a dialogicidade, necessária 

para a construção do conhecimento?

Há,  hoje,  a 

necessidade  do diálogo,  que  sendo  verdadeiro,  coloca 
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aluno e professor lado-a-lado, e não um superior ao outro.O diálogo exige 

um verdadeiro exercício da democracia, no sentido do respeito total ao 

outro, aos seus saberes! E  somente  na  posição  linear  é  que  se 

consegue obter um verdadeiro diálogo que leva ao crescimento de ambas 

as partes.

Não se dedicando tempo à reconstrução do saber do outro, pulam-se 

etapas e a frase: “está errado” determina a atitude dominadora, daquele 

que é “detentor” do saber, em cima daquele que “não sabe nada”. Isto é 

uma relação de força, de violência, exercida em cima do aluno. Pensemos 

nisso e em nossa prática...Refletir é o melhor caminho...

Paulo  Freire,  ao  discutir  as  histórias  das  dominações,  mostra  que 

quem detém a dominação do saber, detém, por conseqüência, o poder 

sobre  todas  as  outras  esferas,  trazendo com isso,  a  divisão social  do 

trabalho,  com  retribuições  diferenciadas,  conforme  os  saberes.E  esta 

divisão social do trabalho, gera, veja, colega professor, a exploração das 

pessoas e a miséria social! (GUARESCHI; SILVA et al. 2008, p.42)

17



5 INFLUÊNCIA  PSÍQUICA

Buscamos  respostas  para  a  questão:  quais  são  as  causas  desses 

massacres, de tanta violência?

Levantamos  várias  hipóteses  para  justificar  tais  agressões:  brigas 

entre  gangues,  desentendimentos  banais,  de  alunos  com  professores, 

acerto de contas entre alunos da mesma classe ou não... Mas o que se 

deve verificar, de acordo com Fante, é que nenhum desses casos houve 

motivação  reativa  imediata  que  fosse  evidente...(FANTE,  2005,  p.23). 

Essas crianças foram vitimizadas por anos sem ninguém fazer nada! E o 

pior...esta falta de respostas às ações facilita a formação e a consolidação 

de comportamentos inadequados.

A autora também não generaliza dizendo que todos os que foram um 

dia vitimizados pelo Bullying irão protagonizar tragédias ou massacres, 

mas alerta  para a gravidade desse fenômeno que de acordo com ela 

“tem grande poder desencadeador de transtorno psíquico e que pode se 

transformar em tragédia social” (FANTE, 2005, p. 25).

Para a pesquisadora:

as  vítimas  que  foram  submetidas  às  situações 
constrangedoras  e  as  formas  de  exclusão 
socioeducacionais produziram registros traumáticos 
em  seus  arquivos  de  memória,  devido  à  carga 
emocional  que  sofreram,  criando  zonas  doentias, 
que funcionam como “vírus psíquico” da mente, ou 
“janelas killers”,  que aprisiona emoções humanas, 
impedindo-a  de  adquirirem  habilidades  de  auto-
defesa  e  socialização,  além  de  prejudicar  o  seu 
desenvolvimento  socioeducacional  na  medida  em 
que promove seu isolamento. (FANTE, 2005,p.24)
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Muitos estudiosos afirmam ser o Bullying uma das formas mais cruéis 

de violência, pois seu nível de agressividade faz de suas vítimas reféns do 

medo  (que  resulta  em  vários  sintomas  psicossomáticos  como  dor  de 

cabeça,  tontura,  “branco”,  sudorese,  resfriamento  das  extremidades, 

náuseas,  vômito,  dor  de  barriga,  diarréia,  sentimento  de  sufocação, 

taquicardia,  agitação,  cansaço,  nervosismo,  pesadelos.  (Pense  no 

sofrimento  que  este  aluno  sente!)  e  outras  várias  emoções  que 

interferem no seu cotidiano, em seus processos de aprendizagem. Como 

está presente principalmente nos anos escolares que coincidem com a 

puberdade,  o  abalo  à  auto-estima,  à  construção  e  afirmação  da 

identidade deste indivíduo pode ser irreversível e permanente.

Os  estudos  sobre  o  Bullying tiveram início  com os  trabalhos  do 

Professor  Dan Olweus,  na  Universidade de Bergen –  Noruega (1978 a 

1993)  e  com  a  Campanha  Nacional  Anti-BULLYING nas  escolas 

norueguesas (1993). Ele utilizou um questionário com 125 questões com 

respostas de múltiplas escolhas, onde se verificava a freqüência, tipos de 

agressões,  locais  de  maior  risco,  tipos  de  agressores  e  percepções 

individuais  quanto  ao  número  de  agressores,  fazendo  uma  grande 

pesquisa que se expandiu por vários países.

No  Brasil,  segundo  a  ABRAPIA  (Associação  Brasileira 

Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência) como reflexo dos 

trabalhos realizados em outros países, surgiram recentemente estudos a 
19
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respeito do Bullying, onde os autores sugerem métodos de prevenção e 

intervenção nas instituições de ensino, usando o programa desenvolvido 

pelo professor Dan Olweus.

6  CARACTERIZANDO  OS  ENVOLVIDOS

Como são denominados dos alunos se envolvem
com o Bullying?

Quais as suas principais características?

Para  responder  às  questões  acima,  apresento  então  algumas 

características que podem ser destacadas e a forma como esses alunos 

envolvem-se com o fenômeno, de acordo com a ABRAPIA:

 alvos de Bullying - são aqueles alunos que só sofrem Bullying;

 alvos/autores de Bullying - são aqueles alunos que ora sofrem, 

ora praticam Bullying;

 autores  de  Bullying -  são  aqueles  alunos  que  só  praticam 

Bullying;

 testemunhas  de Bullying - são aqueles alunos que não sofrem 

nem praticam Bullying.
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Os alvos, de acordo com pesquisadores, podem ser mais frágeis física 

e  emocionalmente  que  os  autores  e  não  estar  em  posição  de  se 

defenderem sozinhos ou até mesmo de procurarem ajuda perante um 

adulto. Essas crianças e adolescentes podem caracterizar-se pelo medo, 

falta de confiança em outrem ou serem vulneráveis no recreio escolar.

Elas  podem apresentar  relutância  em comunicar  as  agressões  aos 

adultos e seu silêncio pode também ser uma manifestação de desespero 

diante da não atitude do adulto de interferir ou propor uma solução para 

o problema.

As características de um possível alvo podem ser:

 um indivíduo pouco sociável;

 um indivíduo inseguro quanto à sua integração e adequação ao 

grupo;

 um indivíduo que possui baixa auto-estima;

 um indivíduo que tenha poucos amigos;

 um  indivíduo  infeliz,  passivo,  isolado,  que  sofre  com  a 

vergonha, com a ansiedade e o medo. Sua auto-estima fica tão 

abalada  que  ele  acredita  ser  merecedor  das  agressões  que 

sofre.

 Outras  características  como:  ansiedade,  insegurança, 

passividade, dificuldade de impor-se e de ser agressivo e com 

freqüência  se  mostra  fisicamente  indefeso,  do  tipo  bode 

expiatório...Ele logo será descoberto pelo autor (FANTE, 2005, 

p.48).
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Já  os  autores do  Bullying,  segundo os estudiosos, geralmente são 

mais fortes fisicamente que os alvos, podem fazer uso de armas brancas 

e  muitas  vezes  apresentam  características  violentas  e  ameaçadoras. 

Criam tensões no ambiente, retrucam e não esboçam sinais de remorsos 

devidos às agressões imputadas ao alvo. Projetam sua agressividade com 

requintes  de  perversidade  e  de  forma  oculta  dentro  de  um  mesmo 

contexto escolar (FANTE,2005,p.29).O  autor (agressor) também pode 

ser vítima do Bullying. Ele reproduz em suas atitudes a violência de que é 

vítima em outros ambientes. A violência que pratica com os colegas pode 

esconder  problemas  de  insegurança  e  de  relacionamento  social, 

influenciadas  por  situações  violentas  vividas  ou  experimentadas  em 

outros ambientes onde foi vítima de rejeição, humilhação ou exclusão. 

Ser  “valentão”  pode  ser  uma  defesa  para  a  criança  ou  jovem  que 

necessita de ajuda para relacionar-se socialmente de maneira adequada.

Para Fante (2005), provavelmente, o aluno que vitimiza os colegas 

procura,  inconscientemente,  com  essa  atitude,  uma  maneira  de 

reproduzir  os  comportamentos  agressivos  introjetados  pelos  modelos 

educativos ou, quem sabe, chamar a atenção para que alguém o perceba, 

ouça, compreenda e que possa vir em seu auxílio (FANTE, 2005, p. 208).

 Os  alunos  que  presenciam  a  agressão  (espectadores  ou 

testemunhas) podem  também  sofrer  com  a  visão  da  violência, 

desenvolvendo  problemas  emocionais.  Segundo  Pereira  (2002),  as 

testemunhas sofrem tanto quanto os alvos.  A pesquisadora relata ainda 

que as conseqüências em longo prazo desta forma de agressão resultam 

em baixa auto-estima e na incapacidade de relacionamento com outros 

adultos, sendo a forma mais grave o suicídio (PEREIRA, 2002, p.25).
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Ao sofrer a violência  do tipo  Bullying as vítimas não têm como se 

defenderem sozinhas. Os colegas sentem-se impotentes para defendê-las 

e geralmente têm medo de serem as próximas vítimas.

Assim,  é  visível  a  necessidade  dos  educadores  e 

principalmente  pais  estarem  alerta  para  quaisquer 

mudanças  no  comportamento  de  seus  filhos  com 

relação à escola. Hostilidade, medo, mau humor, desejo 

de  não  ir  mais  à  escola  e  outros  sentimentos  que 

revelam  constrangimento  e  receio  com  relação  ao 

ambiente escolar podem indicar que a criança ou jovem 

está sendo um possível alvo de Bullying escolar. 
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  7  A  INSTITUIÇÃO  ESCOLAR  E  O 

BULLYING

Seria a missão da escola apenas a transmissão de 

conteúdos ou teria ela o dever de preocupar-se com a 

transmissão de valores humanistas, como, por exemplo, 

a solidariedade, a tolerância, o respeito às diferenças 

individuais e o bem comum?

Que responsabilidade a escola tem de ensinar aos 

alunos valores sociais e de ajudá-los a desenvolverem 

habilidades que lhes sirvam para sua auto-realização e 

auto-superação na vida?

                                            Pense 

nisso...

Todo cidadão tem o direito a escolarização; tal garantia é dada pela 

Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases Nacionais  da Educação Nacional  (LDBN)  ao assegurar que:  “A 

educação,  dever  da  família  e  do  Estado,  inspirada  nos  princípios  de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem como finalidade o 
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pleno desenvolvimento  do educando,  seu preparo para  o  exercício  da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (LDBN, título II, art. 2º). Para 

tanto,  na mesma referida lei,  no artigo 3º  é  assegurada igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, respeito à liberdade e 

apreço à tolerância, entre outros princípios norteadores do ensino.

O mesmo direito  à educação,  também é assegurado pela  Lei  nº 

8069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente,  garantindo  também  um  dos  direitos  fundamentais  das 

crianças e adolescentes, no capítulo II, que é “estar a salvo de qualquer 

tratamento  desumano,  violento,  vexatório  ou  constrangedor”.  Já  o 

respeito  e  a  valorização  da  diversidade  no  ambiente  escolar  está 

assegurada  pela  Lei  nº  10.639/03  e  no  Parecer  CNE/CP3/2004,  que 

estabelecem  normas  complementares  para  a  educação  das  relações 

étnico – raciais  e para o ensino da História  e Cultura Afro-Brasileira  e 

Africana, onde explicita que “ a demanda por reparação visa a que o 

Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir os descendentes de 

africanos  dos  danos  psicológicos,  materiais,  sociais,  políticos  e 

educacionais sofridos sob o regime escravocrata...”

De acordo com o documento, os professores têm que desfazer a 

mentalidade racista e discriminadora secular,  que podem, também por 

sua  vez,  serem  desencadeadores  do  fenômeno  Bullying estudado  no 

presente caderno.

Em todos esses documentos,  estão previstos os direitos ao 

respeito e à dignidade,  sendo a educação entendida como um 

meio de prover o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo 

para o exercício da cidadania. Assim, a escola é vista como um 

lugar  de  ambientes  saudáveis  e  seguros,  onde  os  educandos 

podem desenvolver, ao máximo, os seus potenciais intelectuais e 

sociais.
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No entanto, nem todos os educandos têm esses direitos respeitados...      

A pesquisadora Fante nos revela que as crianças vítimas de Bullying 

sentem-se  por  muito  tempo,  solitárias,  incompreendidas,  indefesas, 

desconectadas,  e  não  se  sentem  alcançadas  pelo  respeito,  pela 

tolerância, amizade, lealdade, reconhecimento de suas diversidades, não 

tendo o sentimento de proteção, atos à que os mesmos têm direito como 

alunos – cidadãos, usuários da escola e que são,  em última instância, 

nossos filhos (FANTE, 2005, p.11).

É importante que reflitamos também, colega professor,  nos alunos 

que, desejosos de obterem reparação do direito e da dignidade perdidos, 

desenvolvem idéias de massacres suicidas, não tendo, porém chegado a 

realizar o intento. Quantos ainda exteriorizam suas revoltas em outros 

contextos fora da escola, como na família,  no trabalho, ou até mesmo 

num cinema? (FANTE, 2005, p.25).
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8  DEFININDO VIOLÊNCIA  E 

AGRESSIVIDADE

Agora  me  diga,  colega  professor,  como  fechar  os 

olhos  diante  de  tamanha  crueldade,  se  temos  em 

nossas mãos a capacidade de reverter esse quadro?

Não é possível obter-se o conhecimento total sobre a violência. Pode-

se  caracterizá-la  tanto  por  pequenos  furtos  a  propriedades  alheias, 

infrações,  como  também  por  agressões  que  levam  a  conseqüências 

trágicas como homicídios.

De acordo com Fante (2005), o termo violência, para alguns autores, 

é complexo e polissêmico, isto é, apresenta diferentes sentidos.

Juridicamente,  violência é  uma  espécie  de  coação,  ou  forma  de 

constrangimento,  posta  em  prática  para  vencer  a  capacidade  de 

resistência de outrem, ou para demovê-lo da execução de um ato, ou 

para levá-lo a executá-lo, mesmo contra sua própria vontade.

Já  a  AGRESSIVIDADE  também  é  um  termo  polissêmico,  sendo 

empregado em várias situações, tendo sentidos diferentes.

A autora, em pesquisas realizadas acerca de vários referenciais nos 

revela  a  agressividade  como “qualidade  de  ser  agressiva,  capacidade 

para agredir”. Já o termo agressivo define-se como “ofensivo, que agride” 

e  agressão  é  definida  como  “ferimento,  pancada,  acometimento, 

provocação, insulto, ofensa” (FANTE, 2005, p.156).

Uma  pessoa  pode  ser  caracterizada  como  agressiva  num jogo  de 

tênis ou futebol onde expõe seu esforço competitivo, ou o tom forte duma 
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fala em uma reunião, como também ser classificada como agressiva a 

violência de um assassinato (FANTE, 2005, p.157).

Aprofundando os estudos, pude perceber que para alguns estudiosos 

a agressividade se explica como o balanço entre os hormônios adrenalina 

e a noradrenalina.

 Fante  revisita  Mackal,  e  nos  esclarece  um  pouco  mais  sobre  a 

questão:

De  acordo  com  Mackal,  a  noradrenalina  está 
fortemente correlacionada com a cólera dirigida 
para  fora,  enquanto  que  a  adrenalina  está 
correlacionada com a cólera dirigida para dentro 
ou para a ansiedade.A cólera dirigida para fora 
pode produzir nos sujeitos a resposta em forma 
de agressividade.Portanto, os tipos principais de 
agressividade, ativa ou passiva, ficam quase que 
completamente  explicados.     (MACKAL  apud 
FANTE, 2005, p.165)

A  ação  dos  hormônios  também  é  uma  das  justificativas  para  a 

agressividade, especialmente entre os adolescentes! A adrenalina é um 

dos  principais  hormônios  segregados  na  preparação  para  a  agressão, 

uma vez que sua passagem para a corrente sangüínea, devido aos sinais 

do sistema nervoso simpático, produz um aceleramento fisiológico que 

prepara o indivíduo para agir  de forma agressiva ou violenta.  (FANTE, 

2005, p.165)

A  forma  mais  aparente  de  violência,  à  qual  estamos  convivendo 

diariamente, se refere à violência juvenil, e não podemos fechar os olhos 

diante dela, como se fosse um fato normal. A escola é uma instituição 

social  organizada  em  um  conjunto  de  regras,  normas,  obrigações  e 

hierarquias,  onde  há  uma  intensa  troca  cultural.  É  também um  local 

propício  a  aparecer  problemas  de  comportamento  e  relacionamentos, 

devido à  diversidade de sujeitos  que nela  convivem.  Esses  problemas 
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podem  dar  origem  a  diversos  tipos  de  violências,  como:  indisciplina, 

vandalismo, delinqüência e também a situações de vitimação, em que os 

alunos são intimidados, como no caso do Bullying.    Os locais de maior 

freqüência desse tipo de violência são os banheiros, pátio e recreios.

Saiba mais!

Leitura interessante e apaixonante!

Título: Fenômeno Bullying  - Como prevenir a violência e educar para a 
Paz.

Autora: Cleo Fante

Editora : Verus editora – Campinas - 2005 2 ed. Ver. e ampl.

Gênero: Adolescentes, Psicologia do adolescente, Psicologia educacional, 
Violência.

ISBN: 85-877-69-4

Páginas: 224
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9 E OS ESPAÇOS  LIVRES COMO 

RECREIOS?

Só  recentemente  os  recreios  na  escola  começam  a  preocupar  os 

pesquisadores.  PEREIRA  (2002)  alerta  de  que  “é  necessário  dedicar 

particular  atenção  a  esta  via  de  formação,  a  dos  tempos  livres,  mal 

controladas  pelos  alunos”  (PEREIRA,  2002,  p.101),  pois  a  ausência  de 

jogos e a forma como acontece a dinamização dos recreios favorece a 

violência.”Como os alunos não sabem se organizar, suas dificuldades vão 

se avolumando com o tempo” (PEREIRA, 2002, p.108).

São principalmente nos momentos em que os alunos ficam livres que 

ocorrem  as  agressões  de  Bullying entre  alunos.  Portanto,  os  espaços 

escolares e principalmente os intervalos e recreios devem ser repensados 

num contexto  que  venha  a  diminuir  a  incidência  desse  fenômeno  na 

instituição  escolar.  Faz-se  necessário  repensar  os  tempos  em  que  os 

alunos  ficam  livres  no  ambiente  escolar,  proporcionando  jogos  e 

atividades, que dentro de suas possibilidades, ocupem o tempo destes. O 

recreio deve ser visto não como um local para os alunos “decidirem suas 

diferenças”  e  sim  como  um  espaço  de  sociabilização  e  crescimento 

educacional.

Em  suas  observações,  Fante  revela  a  sensação  de  estar  em  um 

campo de batalha.De um lado, um único e solitário “soldado”, do outro, 

centenas  de  amigos  descontrolados.  Cena  cotidiana  na  maioria  das 

escolas...
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Veja se essa 
cena lhe é 
familiar...

Nas filas da merenda: empurrões, insultos e agressões físicas, além 

de  palavrões  e  sinais  que  demonstravam  falta  de  respeito,  de 

consideração  e  de  cooperação  entre  eles.  A  autora  acredita  que  o 

egoísmo, a falta de habilidade para negociar a satisfação de seus desejos, 

a  falta  de  atividades  interativas  entre  eles  e  de  opções  de  lazer 

determinavam toda essa rebeldia  e toda essa agressividade, que,  não 

encontrando  outra  via  de  expressão,  eram  deslocadas  para  o 

comportamento  violento,  manifestado  especialmente  entre  os  mais 

frágeis (FANTE, 2005,p.69).

Quer ler mais sobre o assunto? 

Título: Bullying: como combatê-lo 

Autor: Alessandro Costantini 

Tradutor: Eugênio Vinci de Moraes 

Gênero: psicologia do adolescente, psicologia educacional, violência 

ISBN: 85-89989-10-0 

Formato:brochura,14x21cm.

Fonte:http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc    

Páginas: 224 
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10  O QUE ACONTECE SE O BULLYING 

NÃO É DETECTADO E PREVENIDO?

Quando não há intervenção efetiva contra o Bullying, todo o ambiente 

escolar passa a ser contaminado, pois todos são afetados negativamente 

com sentimentos de medo e ansiedade.

Olweus,  citado  por  Fante,  revela  que  é  grande  a  relação  entre  o 

Bullying e a criminalidade. Em seus estudos o pesquisador verificou que 

um grupo de alunos, entre 12 e 16 anos, que foram identificados como 

agressores no fenômeno Bullying, 60% deles haviam sofrido condenação 

legal antes que completassem 24 anos de idade. E os demais alunos, 

mesmo  não  se  envolvendo  diretamente  em  tal  comportamento, 

acabavam  sofrendo  suas  conseqüências,  uma  vez  que  o  direito  que 

tinham  a  uma  escola  segura,  solidária  e  saudável  foi-se  esvaindo  à 

medida  que  o  Bullying foi  deteriorando  suas  relações  interpessoais, 

acarretando  prejuízos  ao  seu  desenvolvimento  socioeducacional 

(OLWEUS apud FANTE , 2005, p.81).

Isto  nos  leva  a  refletir  e  muito,  sobre  as  conseqüências  dum 

fenômeno que, se não estudado, não identificado e não trabalhado, traz 

resultados  negativos  ao  futuro  de  nosso  aluno,  bem como  um futuro 

sombrio para toda a sociedade.

SUGESTÃO DE SITES PARA PESQUISA!!

http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc

http://www.bullying.com.br/BEducadores25.htm
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O que é possível 
fazer na luta 

contra o Bullying  
nas escolas?

http://feizimilani.blogspot.com

 

Este eu recomendo!

Título: Bullying, mais sério do que se imagina.

Autores: Pedrinho A Guareschi  (coord);  Michele Reis  da Silva (coord), 

Ananda Armani; Clarissa Trevisan da Rosa; Daniela Boucinha; Fernanda 

Azevedo; Joana Bello; Luiza Feijó.

Editora: EDIPUCRS – Porto Alegre – 2008

Gênero:  Psicologia  Social,  Educadores,  prática  profissional,  Bullying, 
Relações Interpessoais.

ISBN: 978-85-7430-731-2

Páginas:100
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11 REFLETINDO ...

Para  pesquisadores  como  Pereira  “a  promoção  de  valores 

democráticos na escola é a chave da luta contra o  bullying” (PEREIRA, 

2002, p.39). A escola, como mediadora de normas de boa convivência, 

deve criar oportunidades para uma socialização saudável de seus alunos, 

educando suas emoções!

Ali,  na  escola,  deve ser desenvolvida uma Cultura  de Paz,  onde o 

ensino  e  o  desenvolvimento  de  atitudes  que  valorizem  a  prática  da 

solidariedade e tolerância entre alunos seja uma prática constante.

As relações de respeito, cooperação, diálogo, amizade precisam ser 

valorizadas e assumidas por todos os envolvidos no processo educacional 

sendo importante que os alunos criem suas normas em sala de aula, e 

que essas normas sejam realmente utilizadas. 

As infrações precisam de sanções e essas sanções, que devem ser 

previstas  em estatutos  feitos  com a  participação  de  todos  os  alunos, 

precisam ter  um acentuado caráter  pacificador,  para que o aluno que 

desobedeça  as  regras  tenha  a  possibilidade  de  aprender  atitudes 

positivas  e  melhorar  seu  comportamento  com  o  auxílio  de  seus 

companheiros (FANTE, 2005. p 118).
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Sugestão de filme!

Bang Bang Você Morreu (Bang Bang You Are Dead) - SINOPSE

Jovens podem ser mais cruéis que todos. Naturalmente cruéis. As 
palavras de Trevor Adams, que já foi um estudante exemplar, refletem 
suas  experiências  no  colégio.  Ele  era  vítima  de  tão  traumatizante 
perseguição  que  ameaçou  destruir  o  time  de  futebol  da  escola.  A 
salvação veio através do Sr. Duncan (Tom Cavanagh, astro da série de TV 
"Ed"), o professor de teatro, que ofereceu a Trevor o papel principal de 
sua peça, o lado da bela Jenny Dahlquist. O professor e a garota tentam 
ajudá-lo a manter-se na linha. Mas há um risco: o sombrio enredo sobre 
assassinos em um playground, combinado com o passado problemático 
de Trevor, faz com que os pais tentem vetar a peça. Se eles conseguirem 
é possível que a voz de Trevor jamais seja ouvida e isso pode detonar 
uma bomba-relógio humana. 
Lançamento: 08/03/2002
Direção: Guy Ferland
Atores/Artistas: Ben Foster, Tom Cavanagh, Randy Harrison
País/Ano de Produção: EUA - 2002
Duração: 93 Minutos
Faixa Etária: 16 Anos 
Fonte: http: //www.observatoriodainfancia.com.br

Assistindo este filme, podemos sentir o impacto que ele causa tanto 

em nós adultos, como nos jovens que venham a assisti-lo, porque exibe 

cenas  do  cotidiano  de  seu  colégio  e  também  de  sua  vida  fora  dele, 

expressando  todas  suas  angústias  vividas  na  escola,  sendo 

incompreendido pelos pais e adultos que o rodeiam.

Filme  surpreendente,  trágico  em  algumas  cenas,  que  devem  ser 

vistas e refletidas pelo professor com certa antecipação, para que possa 

interferir   e atingir  seu objetivo, que será o de caracterizar o  Bullying, 

conscientizar  sobre  a  cultura  de  violência  que deve ser  desconstruída 

para que todos possam viver em paz, tanto no ambiente escolar, como 

fora dele.
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Este recurso torna-se um excelente coadjuvante pedagógico para o 

professor explorar cenas que refletem o momento quando o fenômeno 

Bullying acontece, fatos estes que rapidamente poderão ser reconhecidos 

pelos alunos como situações que ocorrem em seu meio, na vida real.

12  É HORA DE AGIR EM NOSSAS 

ESCOLAS!

“A 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”     (FANTE,  2005, 

p.91).

Não existem soluções simples para se combater o Bullying. Trata-se 

de um problema complexo e de causas múltiplas. Portanto, cada escola 

deve desenvolver sua própria estratégia para reduzi-lo.

A escola deve agir precocemente contra o  Bullying.  Quanto mais 

cedo o  Bullying cessar,  melhor  será o resultado para todos os alunos. 
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Intervir  imediatamente,  tão  logo  seja  identificada  a  existência  do 

fenômeno  na  escola  e  manter  atenção  permanente  sobre  isso  é  a 

estratégia ideal. 

É importante ter em mente que adotar posturas não-violentas em 

nossas atitudes, trará benefícios não somente os envolvidos, mas a todo 

o contexto escolar!

É preciso vivenciar uma Cultura de Paz!

Feizi  Milani,  conferencista  internacional,  escritor,  professor 

universitário, médico, em sua vasta qualificação profissional nos deixa um 

recado, alegando que a paz que os brasileiros buscam está diretamente 

vinculada a redução de homicídios e de crimes e, portanto,  a reflexão 

sobre a construção de uma cultura de paz é imprescindível. Porque esta 

construção traz em si  mudanças de comportamento e  de consciência, 

inspiradas  nos  valores  universais  que  são  a  justiça,  o  respeito,  a 

diversidade e a solidariedade.Este modelo de cultura deve tornar-se foco 

prioritário de discussões, ações e decisões, em todo o âmbito escolar e 

social.  Para  ele  “só  será  possível  colher  os  frutos  da  Paz  quando 

semearmos os valores  e comportamentos  da Cultura  da Paz” (MILANI, 

2008).E  aqui  não há  neutralidade,  ou  ajuda-se a  manter  as  coisas  da 

maneira como estão ou fazemos alguma coisa para mudá-las.De acordo 

com o autor, mesmo a não-ação (omissão, acomodação, alienação, apatia 

ou procrastinação) é uma escolha (MILANI, 2003, p.18).
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Será que estamos contribuindo efetivamente para que o aluno vivencie tais temáticas?

Para que seja construída a Cultura de Paz, apenas boas intenções e 

belas palavras não serão suficientes, se não forem trabalhadas em nossos 

alunos,  a  justiça  social,  a  igualdade  entre  os  sexos,  eliminarmos  o 

racismo, trabalharmos a tolerância religiosa, o respeito aos menores, a 

Educação Universal, o equilíbrio ecológico e a liberdade política e para 

isto é preciso que o aluno vivencie, no cotidiano escolar, temáticas como: 

fortalecimento  da  identidade  pessoal  e  cultural;  promoção  do 

autoconhecimento  e  auto-estima;  desenvolvimento  da  comunicação 

interpessoal; educação para o exercício da cidadania; vivência e reflexão 

a respeito dos valores éticos universais; reconhecimento da alteridade e 

respeito à diversidade (MILANI,2003,p.56).

É 
necessário que 

pensemos a 
respeito dessas ações!

Os  alunos  precisam  vivenciar  a  punição  da  violência,  e  serem 

premiados pela não participação dela. Precisam treinar o controle de suas 
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  Bullying: a 
solução está na 

emoções,  a  convivência  com  seus  pares,  respeitar  as  diferenças, 

participar ativamente das políticas sociais e ambientais, sendo que esta 

educação deve ser não apenas para a Paz, mas feita em paz, tendo por 

base o diálogo, fator preponderante para a auto-realização de todos os 

envolvidos  no  processo  educacional.Isto,  para  Milani,  significa  que  a 

educação pode garantir, não em um futuro próximo ou distante, mas no 

próprio  ato de educar,  o  desenvolvimento humano ou a realização de 

professores e alunos (MILANI, 2003, p. 79).

Assumamos o lema: 
“Tolerância zero à todo tipo de

 violência!” 

“E fica aqui, não apenas um apelo, mas um alerta para que 

todos  nós,  profissionais  envolvidos  com a  educação,  tomemos 

decisões  e  engajemo-nos  em  ações  que  promovam  a  paz  e 

desconstruam a cultura  da violência,  porque  por  nossas  mãos 

passam aqueles que futuramente construirão a paz ou a guerra 

em nosso País. Disso depende os valores inculcados e vividos em 

sua  dimensão,  por  todos  aqueles  que  sentam  nos  bancos 
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escolares  e nós temos,  naquele  momento,  a oportunidade de 

lhes mostrar o caminho...”                  Alfredina Siefert
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