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RESUMO 

 

Este trabalho procura compreender as contribuições dos significados contidos 
nos relacionamentos entre alunos para desvendar o que é o bullying na escola diante das 
desigualdades que fazem das vidas de professores e alunos, alvo de interrogações sobre 
o futuro da escola como espaço de construção da pessoa e de valores de relacionamento. 
Entre estas interrogações investiga-se, se a escola ainda é um espaço para o aluno, e 
qual a posição do professor diante do bullying. As relações sociais na escola têm diante 
do bullying possibilidades e constrangimentos que no momento não afetam 
positivamente o desempenho escolar. No entanto, aqui não se dá ênfase ao desempenho 
escolar, buscando entender aspectos da Escola que não estão na relação professor-aluno, 
mas na relação aluno-aluno. 

O presente estudo foi realizado com o uso de métodos quali-quantitativos para 
verificar a presença de bullying na escola, a forma como atua e os tipos de bullying. 
Foram aplicados questionários aos alunos de uma turma de sétima série e de uma turma 
de oitava série. O estudo qualitativo teve por base as entrevistas semi-estruturadas, 
aplicadas à Diretoria da escola, à Orientadora Educacional, duas professoras e uma 
funcionária. 

A situação dos alunos aponta para a interação entre desigualdades sociais e 
desigualdades escolares, e nas percepções dos professores estão presentes as 
dificuldades do bullying produzir um bom relacionamento entre a escola e as famílias.  
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INTRODUÇÃO 
 

1.1  Apresentação do Tema 
 

Esta monografia tem por tema o bullying praticado nas escolas entre os alunos. 

O campo das relações sociais nas escolas vem sendo afetado de modo avassalador por 

este (novo) fenômeno chamado bullying, noticiado diariamente nos jornais. Conforme 

uma pesquisa da ONG Plan Brasil, realizada em escolas públicas e particulares, cerca de 

28% dos estudantes de 5ª a 8ª séries já sofreram maus tratos. Os casos de violência 

freqüente atingem 12,5% dos meninos e 7,6% das meninas ( www.planbrasil.org.br). 

Bullying é um comportamento agressivo e ofensivo, perpetrado por uma pessoa 

ou grupo contra outra pessoa ou grupo, que se repete por um dado período de tempo, 

com a intenção de ferir e humilhar, em uma relação desigual de poder (força física, 

capacidade cognitiva, diferenças sócio-econômicas, número de pessoas que formam o 

grupo, popularidade, entre outras) (CUNHA, 2010). 

O problema do bullying, apenas muito recentemente, vem sendo enfrentado 

pelas autoridades educacionais. Em posição de destaque, chama atenção o artigo 

“BULLYING: roupa nova, velhos problemas”, de autoria da Secretária de Educação de 

Porto Alegre, Cleci Maria Jurach, dispondo sobre a atualidade do problema e a atenção 

que vem sendo dada no sentido de combatê-lo, principalmente nas escolas da capital 

(CP. 02.07.2010). Ainda, na mesma edição de 2 de julho, aparece a notícia intitulada 

“Bullying motiva condenação”, dando conta de que a 6ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do RGS, manteve a condenação de primeiro grau da mãe de um menor que criou 

página na internet para ofender colega. Por essa forma de bullying a mãe terá de pagar 

indenização, de R$ 5.000,00. 

Após intenso debate foi sancionada pela Governadora do Estado do RGS, a Lei 

nº. 13.474, de 28 de junho de 2010, que “Dispõe sobre o combate da prática de 

„bullying‟ por instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com 

ou sem fins lucrativos”. 

A atualidade do tema também aponta para as marcas permanentes dos males 

causados pelo bullying. A seguir são apresentadas, a partir de uma seleção, alguns 

exemplos de bullying praticados nas escolas e que tiveram ampla repercussão na mídia. 
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Por exemplo, a funcionária administrativa C., sofreu bullying em um colégio de 

Bento Gonçalves há 15 anos atrás. Matéria de Zero Hora, 09 de maio de 2010 diz que 

ela foi vítima de apelidos e chacotas. O artigo procura alertar para a gravidade do 

problema, ao comentar fatos como a tentativa de suicídio de uma estudante de 14 anos, 

humilhada devido ao formato de seu nariz. A solução para ela foi deixar a escola e a 

Capital. Na ação, a vítima alegou que foram postadas fotos e mensagens ofensivas. 

Segundo o jornal ZH, especialistas dizem que menosprezar o problema ainda é um dos 

principais erros de pais e educadores.  

O drama se repete em escolas públicas e particulares. Uma aluna de um 

estabelecimento privado de Porto Alegre, por exemplo, sofria deboches diários no 

recreio porque tinha um sobrenome comum. Quando o assédio se prolonga, pode ser 

necessário procurar auxílio psicológico.  

Recentemente foi noticiado na imprensa local e nacional, o assassinato do jovem 

Matheus Avragov Dalvit, de 15 anos, ocorrido em Porto Alegre, no dia 11 de maio 

último, denotando a gravidade do problema. Conforme noticia no jornal Zero Hora de 

12 de maio, na página policial, a mãe do estudante morto diz que ele era vítima de 

bullying: há dois anos ele era xingado de “gordo”. No seu depoimento, a mãe afirmou: 

“várias vezes falei com a direção da escola, mas nada foi feito”. 

No jornal Correio do Povo de Porto Alegre, de 20 de maio de 2010 consta que 

um aluno da 7ª série de Minas Gerais foi condenado pela justiça estadual a pagar 

indenização de oito mil reais por prática de bullying contra uma colega. A menina 

alegou que o adolescente lhe colocou apelidos e fez insinuações sobre a sua sexualidade 

(Cabe recurso da decisão). No jornal Correio do Povo de 23 de maio de 2010 foi 

noticiada a participação de um estudo sobre bullying e evasão escolar no 12º Seminário 

Internacional de Educação do Mercosul, na UNICRUZ, em Cruz Alta/RS, com o tema 

“Bullying. Deixe que é coisa de adolescente. Será?”. O estudo realizado em Cruz Alta 

comprova que a prática de bullying é um dos motivos de evasão escolar. 

Na Revista VEJA, edição de 05 de maio de 2010, pg. 99 e seguintes, em 

reportagem especial sobre “Comportamento”, em que foca com destaque o bullying 

entre estudantes no mundo virtual, é mencionado no título, que um em cada seis 

estudantes brasileiros do ensino fundamental já foi alvo de bullying no mundo virtual. 

Isolamento, medo e até depressão são sinais evidentes desse tipo de violência. Gabriela 

Lins, de 17 anos, paulista, soube por uma amiga que havia no Orkut seis comunidades 

intituladas “Eu Odeio a Gabriela”. Houve todo tipo de xingamento e a situação foi 
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piorando, sabendo-se que era originado de suas colegas de classe. Deprimida e sem 

receber por seis meses seguidos nenhuma ajuda do colégio, decidiu trocar de escola. 

Mas tais comunidades continuaram na rede. “É um capítulo da minha vida que luto para 

apagar”, declarou. Paola Alves, gaúcha, de 17 anos, sofreu também humilhações no 

Orkut, sofrendo “ódio e vergonha”; seu rosto foi aplicado sobre fotos de artistas pornôs; 

o colégio se posicionou, dizendo aos alunos como aquilo era perverso; “Conto hoje essa 

história em palestras que a escola promove sobre cyberbullying. Isso se tornou uma 

praga”. Brenda Alves, paulista, 16 anos expressou: “Foi um choque saber que, movidas 

por uma intriga boba, minhas melhores amigas haviam criado uma comunidade no 

Orkut só para me ofender e ameaçar. Logo, mais colegas se uniram contra mim. Diziam 

que se eu aparecesse na escola iam me dar uma surra ou até me matar. Fui ficando 

apavorada, a ponto de só conseguir dormir na cama da minha mãe. Ia para a escola aos 

prantos, tremendo e com crises de asma. Emagreci 4 quilos. Meus pais chegaram a 

registrar queixa na delegacia. O pesadelo durou três meses, até eu sair da escola. É um 

episódio muito difícil de deletar da memória.” 

No mesmo artigo, foi mencionado o fato de que o colégio Bandeirantes, de São 

Paulo, incluiu na grade curricular, uma disciplina com o objetivo de orientar os 

estudantes sobre as potencialidades e perigos da rede, tratando também do 

cyberbullying. O suicídio de uma adolescente americana de 13 anos, vítima de 

cyberbullying praticado por uma vizinha e sua mãe em 2006, levantou pela primeira vez 

a questão de como identificar e punir os culpados por esses ataques. O artigo ainda 

ressalta que no Brasil não existem leis destinadas a punir especificamente os autores 

desses crimes. Os casos geralmente são enquadrados no Código Civil como crimes 

contra a honra, ofensas de natureza semelhante à dos crimes de calúnia e difamação.  

Na última edição da revista especializada “Nova ESCOLA”, foi destacada como 

artigo de Capa, merecendo várias páginas inteiras (conforme cópia nos anexos deste 

trabalho), com o título de capa “CYBER BULLYING” – “Cada vez mais jovens são 

humilhados por colegas na sala de aula e no mundo virtual. Combater essa violência 

passa pela escola”. 

Na última edição da revista “Quem ACONTECE”, de 25 de junho de 2010, em 

reportagem de destaque, com ampla repercussão ilustrada pela revista, consta que a 

estudante universitária Bárbara Evans, de 19 anos, filha da apresentadora (de televisão) 

Monique Evans, bem como a sua própria mãe, por conseqüência, foram hostilizadas por 

meio de pichações feitas nos muros da universidade onde estuda, em São Paulo. Ela 
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relata que teve uma crise e ficou muito envergonhada e que até “pensou em fazer uma 

besteira”. Segundo a notícia até a mãe, Monique, diz: “no colégio também passei por 

isso...” 

No presente estudo pretende-se investigar e analisar a prática do bullying entre 

alunos e buscar compreender a inserção dessa prática na escola. 

 

1.2  Problema de Pesquisa 
  

“A expressão inglesa “bullying” é derivada de “bully” que, em português, 

significa  brigão; fanfarrão; valentão; tirano. É uma ação que busca tiranizar, oprimir, 

ameaçar, amedrontar,  intimidar, maltratar  (CUNHA, 2010). Ela possui, como veremos, 

um sentido específico e rico em determinações que desaconselha sua tradução em 

qualquer outra língua. As tentativas já realizadas de tradução para o português, por 

exemplo, produziram sempre reduções semânticas que descaracterizam o fenômeno 

denotado pela expressão original.  

No Brasil, o termo mais freqüentemente usado em traduções é o de 

“intimidação”. Segundo Seixas (2005), em Portugal, as expressões já tentadas vão desde 

“agressão no contexto escolar”, “coacção” e “provocação” até “implicar com as 

pessoas”. Em qualquer dos casos, o conteúdo associado ao conceito de “bullying” se 

dissolve. O mesmo problema é observado em outros idiomas como o Francês 

(harcèlement quotidien), o Espanhol (acoso ou matonismo), o Italiano (prepotenza), o 

Alemão (agressionen unter schülern), o Japonês (ijime), entre outros. Por estes motivos, 

a grande maioria dos pesquisadores e especialistas em todo o mundo emprega 

consistentemente o termo inglês. Segundo Rolim, trata-se, na verdade, de uma 

providência exigida pelo rigor, não de uma escolha arbitrária (ROLIM, 2008, p. 8 e 9). 

Segundo Barbosa (2009, p. 21) “há vários anos a sociologia da educação vem 

investindo no desvendamento das relações sociais internas à escola para que se possa 

compreender as razões ou, pelo menos, os fatores escolares que possam ser associados 

ao fortalecimento das desigualdades sociais”.  Desde os anos 1990, vem se tornando 

claro que a instituição escolar, e não apenas as condições sócio-econômicas das famílias 

influem no desempenho escolar. Pesquisadores do mundo inteiro vêm desenvolvendo, 

já desde os anos 90, um rico trabalho explorando as relações entre a escola e a formação 

de identidades coletivas (gênero, classe, raça). A bibliografia brasileira é relativamente 

pobre no que diz respeito aos procedimentos pedagógicos (BARBOSA, 2009).   
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Ao desenvolver estratégias para melhorar o desempenho escolar, os alunos têm 

de enfrentar o bullying como parte das relações sociais que caracterizam a experiência 

de aprendizado como uma experiência humana, com erros e acertos. 

O desempenho escolar se produz dentro das redes de alunos sob uma dinâmica 

de apropriação das experiências de aprendizado em ocasiões desiguais, em 

concorrência. As experiências de aprendizado tendem a gravitar em torno dos mais 

preparados para a concorrência na escola. 

O estudo dos relacionamentos entre alunos é relevante porque lança luz sobre o 

desempenho escolar. Na escola, eles geram tendências e formas de convivência e 

negociação. Isto se reflete no desempenho escolar porque os alunos criam práticas 

divergentes, alternativas e contestatórias que podem ser hegemônicas ou contra-

hegemônicas; podem ser harmônicas ou desarmônicas em relação ao currículo, podem 

estar contra ou a favor da pedagogia da escola. Para Dubet (2008, pg. 118): “O espaço 

escolar é um terreno de lutas extremamente ferozes no qual os grupos que conseguem se 

sair bem não estão dispostos a correr o risco de mudar as regras.” 

Nos relacionamentos entre alunos pode acontecer o bullying, forma de conflito 

que pode visar à exclusão social da vítima. O bullying às vezes põe desníveis entre o 

agressor e a vítima, afirmando certas práticas de expressão dos sentimentos, criando 

normas de comportamento onde a agressividade é fácil e ampla. Há muito insucesso 

escolar que talvez possa ser explicado pela prática do bullying.  

Como entender a prática do bullying e os seus efeitos no cotidiano da vida 

escolar?  Como melhorar o desempenho escolar na escola ou como entender o 

significado social das amizades como propulsoras do desempenho escolar ou como 

recriadora das práticas sociais que definem os limites das trocas intersubjetivas na 

escola? 

A partir destas questões propõem-se nessa monografia, analisar as relações 

internas à escola a fim de perceber a influência do bullying e sua relação com o 

desempenho escolar. Objeto da pesquisa são alunos e professores de uma escola pública 

de Porto Alegre. 
 

 

 



11 
 

1.3  Objetivos 
 

O objetivo geral desta monografia é investigar e analisar o bullying numa 

realidade escolar e relacioná-lo com o desempenho escolar dos alunos. 

 Para cumprir o objetivo proposto, também foram formulados alguns objetivos 

específicos. São eles:  

a) Investigar o impacto do bullying no cotidiano das relações sociais da escola; 

b) Analisar as percepções de alunos e professores sobre a prática do bullying e 

seus efeitos;  

c) Compreender os processos desencadeados pelo fenômeno do bullying e que 

podem levar ao insucesso escolar; 

d) Investigar as ações desenvolvidas pela escola para combater o bullying. 

 

1.4  Hipóteses 
 

A hipótese geral que orientou este estudo é a de que o bullying por ser uma 

agressão intencional, repetida contra um indivíduo com menos poder, provoca a 

exclusão social e prejudica o desempenho escolar tanto da vítima como do agressor. 

 

Hipóteses secundárias: 

 

Hipótese 1: O bullying está ligado a uma crise da relação da escola com a sociedade. 

 

1.5  Procedimentos Metodológicos 
 

A pesquisa foi aplicada no corrente ano de 2010 na Escola Estadual Rua dos 

Andradas (nome fictício) em Porto Alegre- RS, escola de ensino fundamental. A 

amostragem consistiu em duas turmas de alunos, da sétima e oitava séries, e duas 

professoras, uma funcionária, além da diretora da escola, uma vice-diretora e da 

orientadora educacional.  Trata-se de uma escola pública, localizada em um bairro onde 

os alunos se caracterizam por pertencerem em sua maioria à classe média baixa. Suas 

famílias, na sua maioria, necessitam trabalhar fora para prover o sustento da família, 
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recebendo salários baixos.  A maioria das mães não dispõem de tempo integral para 

dedicar aos filhos. 

A pesquisa de campo foi realizada com o uso de métodos quali-quantitativos. 

Para verificar a presença de bullying na escola, a forma como atua e os tipos de bullying 

foram aplicados questionários aos alunos das séries investigadas. Foram aplicados 16 

questionários com alunos da 8ª série e 19 questionários com alunos da 7ª série. Também 

foram coletados dados secundários sobre o desempenho escolar desses alunos, dados 

esses cedidos pela direção da escola (fichas dos alunos). A análise foi feita a partir da 

tabulação dos dados realizada na planilha em excel. 

A dificuldade enfrentada na elaboração do questionário é que ele fosse sutil  e 

que possibilitasse obter respostas qualificadas. Em face disso, optou-se por utilizar o 

questionário da organização inglesa Kidscape (www.kidscape.org.uk). Além da 

aplicação do questionário foi também realizada uma observação e análise documental 

das fichas que continham os dados dos alunos.  

 O estudo qualitativo teve por base as entrevistas semi-estruturadas, aplicadas à 

Diretoria da Escola, à orientadora educacional, alguns professores e uma servente. A 

entrevista semi-estruturada inclui, perguntas específicas, mas o entrevistador está mais 

livre para ir além das respostas. Isto permite que ele possa sondar para além das 

respostas e assim estabelecer um diálogo com o entrevistado (May, 2004, p.148). As 

entrevistas foram gravadas e posteriomente transcritas em texto de computador e 

analisadas em conjunto. 

O estudo realizado não foi feito no sentido de buscar uma relação causal entre 

bullying e desempenho escolar. Mas o objetivo foi o de compreender a escola e o 

desempenho escolar através da literatura sobre o bullying e de pesquisa realizadas numa 

escola, a partir de um ponto de vista qualitativo da relação entre bullying e desempenho 

escolar, mas sem desconsiderar o apoio de métodos quantitativos. 
 

1.6  Apresentação dos Capítulos 
 

Na introdução desse trabalho foram apresentados o tema, o problema de pesquisa, os 

objetivos, a justificativa, as hipóteses e os procedimentos metodológicos. 

No segundo capítulo são apresentados conceitos e referenciais teóricos que serviram de 

aporte na elaboração do estudo desenvolvido. 

http://www.kidscape.org.uk/
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No terceiro capítulo são apresentados e analisados resultados de pesquisas realizadas 

sobre o bullying. 

No quarto capítulo são apresentados e analisados os dados resultantes da pesquisa 

realizada com os alunos de duas turmas de uma escola pública, objeto deste estudo. 

No quinto capítulo é apresentada a análise dos dados coletados nas entrevistas 

realizadas com a direção, orientadora educacional, professores e servente da escola em foco.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais e reflexões sobre o estudo feito.  
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos que serviram de aporte para o 

desenvolvimento e análise desse trabalho.  

Estudar a escola para entender as relações sociais é fundamental para 

compreender os fatores que contribuem para o sucesso ou insucesso escolar. Que 

comportamentos e estratégias os alunos utilizam para melhorar o desempenho e evitar o 

insucesso e aproximar aliados e companheiros de experiências de aprendizado. Mais 

que isso, trata-se de sua estréia como atores sociais, dirigem-se da vida privada para a 

sociedade. Na visão de Dubet (2008, pg. 114):  

Mas quando a igualdade de acesso chega quase a ser alcançada, cada 
um percebe que ela não é suficiente. Certamente o trabalho não 
acabou e falta empreender grandes esforços, em termos de oferta 
escolar, de mobilização e de mobilidade dos atores. Mas seria um erro 
depositar tudo sobre essa figura de justiça, não somente porque o 
horizonte se distancia à medida que dele se aproxima, mas também 
porque surgem progressivamente novas figuras de injustiça 
decorrentes da própria igualdade das oportunidades. 

 
Nesse sentido, é importante atentar para os fatores de relacionamentos dentro e 

fora da escola que reforcem ou atenuem os comportamentos dos alunos que configuram 

o esforço para alcançar bom desempenho escolar. “Relacionamentos familiares de baixa 

qualidade, por exemplo, dificultam a construção saudável das diferentes facetas do auto-

conceito das crianças, o que pode, por sua vez, desfavorecer seu desempenho escolar” 

(D ´Affonseca,2005, pg. I).  

Assim, as relações sociais entre alunos têm sua qualidade perspectivada segundo 

a teoria de Bourdieu e suas sociabilidades são relacionadas aos seus desempenhos 

escolares de acordo com seu capital simbólico e suas posições no campo escolar 

(VIRGÍNIO, 2006). O bullying ajuda a compreender as posições dos alunos de acordo 

com os conflitos simbólicos. 

Ao desenvolver estratégias para melhorar o desempenho escolar, os alunos têm 

de enfrentar o bullying como parte das relações sociais que caracterizam a vivência 

escolar. O desempenho escolar se produz dentro das redes de alunos sob uma dinâmica 

de apropriação das experiências de aprendizado em ocasiões desiguais, em 

concorrência. As experiências de aprendizado tendem a gravitar em torno dos mais 

preparados para a concorrência na escola. 
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De acordo com Rolim (2008), o bullying não é socialmente fecundo. Todos os 

recursos do bullying são, em verdade, estratégias paliativas para alcançar uma 

negociação social que poderia ser feita de outra maneira. O bullying se insere no âmbito 

dos relacionamentos entre alunos, desperdiçando sua motivação e potencial afetivo. O 

potencial afetivo dos alunos é muito importante para seu bom desempenho escolar. Sem 

ele, os alunos não desenvolvem habilidades complexas ou relacionamentos 

permanentes. Desta forma, tornam-se vulneráveis à práticas culturais superficiais e a 

relacionamentos problemáticos. Os alunos podem ter como critério de aceitação a 

divergência ou a conformidade, o poder ou a liberdade (a diversidade) (ROLIM, 2008). 

A seguir busca-se apresentar a reflexão feita por Francois Dubet sobre a escola e 

a produção de desigualdades sociais (DUBET, 2008). 

Para Dubet, a escola continua sendo, ao mesmo tempo, instrumento de 

reprodução e de inclusão social. O bullying  insere-se,  neste quadro,  como a busca 

conflituosa de uma solução, como a forma incompleta e imperfeita, perturbada de 

construção de relacionamentos. 

 O bullying na escola afeta os relacionamentos, submetendo os alunos aos efeitos 

da dominação simbólica. O bullying acontece onde há mais diferenças sociais e é um 

produto dos posicionamentos das pessoas em relação a estas diferenças. Pode permear a 

construção do desempenho escolar acentuando os efeitos da violência simbólica, 

reforçando as desigualdades escolares. Como diz Dubet (2008, p.41):  

Esse sistema se torna extremamente cruel quando a ficção não 
funciona mais,  quando o aluno trabalha e fracassa, quando trabalha 
muito e tem pouco êxito, e quando ele só consegue explicar sua 
situação admitindo ser, na realidade, desigual, menos dotado, menos 
corajoso, menos eficaz. 

No estudo desenvolvido por Dubet, uma das principais contribuições é a sua 

compreensão da escola, como uma escola justa.  Segundo Dubet (2008, p.13) “a 

equidade de um sistema escolar pode também ser julgada pela maneira como os mais 

fracos são tratados. A igualdade social de oportunidades leva a preocupação com a sorte 

reservada aos vencidos”.  

A questão central, apoiada nas reflexões de Dubet, é como o bullying atinge a 

igualdade das oportunidades? Em relação à igualdade meritocrática, o bullying mantém 

a conformidade que faz direitos iguais e perfomances diferentes. Como relação desigual 

de poder, seleciona as diferenças pessoais e afirma uma igualdade que exclui. “A 

igualdade das oportunidades e o mérito são ficções ainda mais indispensáveis quando 
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estabelecem uma regra de justiça, de distribuição desigual dos indivíduos em função de 

suas performances e do uso que eles fazem de sua liberdade” (DUBET, 2008, p.14). 

 Em relação à igualdade distributiva, o bullying deforma a competição de 

sujeitos iguais na escola ao desvirtuar os critérios de mérito e acentuar o primado da 

força. O bullying é o começo de uma obsessão competitiva que inverte meios e fins. 

Quando buscamos exageradamente uma vitória, o fazemos com um comportamento de 

tom agressivo. O bullying é o paroxismo deste processo, porque se posiciona com 

agressividade diante das melhores performances escolares, ao mesmo tempo que nada 

tem a oferecer às baixas performances.  Dubet afirma:  

Assim, a performance e o mérito constituem nas nossas sociedades 
uma das principais alavancas da educação moral, pois o sucesso exige 
o controle de si, as condições de julgamento, o sentido do esforço, 
uma certa refletividade, o apoio dos outros... Ao contrário, o fracasso 
escolar é bem mais do que um simples acidente de percurso, é o 
fracasso de toda a pessoa, um fracasso social, um fracasso educativo 
para as famílias e um fracasso subjetivo para os alunos (DUBET, 
2008, p. 52). 

 O bullying seria apenas uma questão de igualdade na escola? “Como traçar a 

fronteira entre as desigualdades injustas e o “verdadeiro mérito” que seria a expressão 

da liberdade e da igualdade fundamental dos indivíduos? 

Enfim, para construir a problemática mais ampla, foi preciso relacionar 

conceitos com o problema e o objeto. Assim buscou-se compreender, com apoio no 

referencial de Dubet (2008), o bullying como uma das dificuldades do sistema de 

igualdade de oportunidades. As relações sociais entre alunos na escola, o desempenho 

escolar são permeados pelas relações de amizade, de conflito, enfim pelas relações 

simbólicas que perpetuam o ambiente escolar. 
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3.  ESCOLA, BULLYING e DESEMPENHO ESCOLAR: UMA DIFÍCIL 
EQUAÇÃO 

 

Nesta parte pretende-se apresentar e discutir, a partir de estudos recentes, as 

práticas de bullying e seus efeitos no ambiente escolar. Também se irá analisar a atual 

legislação sobre bullying no estado do RS. 

As questões que envolvem o tema da violência nas escolas têm motivado 

numerosas discussões e reflexões de educadores de várias partes do mundo. Há um 

clima de perplexidade diante de atitudes cruéis que ferem diretamente um indivíduo 

porque, indiretamente, ferem a sociedade. 

 Quando a pauta é violência escolar, visualiza-se trocas de xingamentos, 

palavrões, provocações verbais, desrespeito com o material alheio, depredação do 

patrimônio escolar, ameaças dirigidas aos professores e agressões físicas, propriamente, 

entre alunos e cada vez mais frequente, de alunos contra professores e vice-versa, como 

chutes, tapas, beliscões, etc, inclusive ameça com armas. A violência escolar traduz-se, 

hoje, como bullying, uma forma intencional e repetitiva de atitudes agressivas dentro da 

escola. 

         Bullying passou a ser pesquisado de forma mais sistemática a partir de 1972 e 

1973, na Escandinávia, em que estudos revelaram a preocupação das famílias com os 

problemas decorrentes da violência escolar. Estima-se, atualmente, que até 35% das 

crianças em idade escolar de todo o mundo estão, de algum modo, envolvidas em atos 

de agressividade e violência na escola (CHALITA, 2008). 

 Em 1989, Dan Olweus publicou um livro, Bullying na Escola: o que Sabemos e 

o que Podemos Fazer. O livro teve um grande impacto, porque além de apresentar e 

discutir o problema, também sugeria maneiras de identificar possíveis vítimas e autores, 

e indicava estratégias para intervir. A partir desse estudo,  por ex, escolas de toda a 

Noruega se mobilizaram e criaram uma campanha nacional contra o bullying. Em pouco 

tempo, o número de casos foi sensivelmente reduzido, chegando a 50% de redução. 

Outros países aderiram à campanha, como foi o caso de Canadá, Grã-Bretanha, 

Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Estados Unidos (CHALITA, 2008). 

 Atualmente, pesquisas e programas de intervenção contra o bullying vêm sendo 

desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos. As principais conclusões são as 
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seguintes: a maior parte dos alunos entrevistados diz ter sofrido situações de bullying na 

escola; a maioria dos agressores encontra-se na própria sala das vítimas, principalmente 

nos anos iniciais; os meninos tendem a ser agredidos principalmente por meninos, 

enquanto as meninas são agredidas por ambos os sexos; os meninos admitem agredir 

mais do que as meninas; as agressões ocorrem principalmente durante o recreio e na 

sala de aula; a metade dos alunos entrevistados espera que o professor intervenha nas 

situações de agressão na sala de aula; entre os alunos que se dizem agredidos, 50% 

admitem que não informam o ocorrido nem aos professores nem aos responsáveis 

(CHALITA, 2008). 

Em alguns países, o combate ao bullying é reforçado por estratégias nacionais de 

proteção à integridade física e mental dos estudantes. Em entrevista concedida ao jornal 

Zero Hora, a pesquisadora Helen Cowie abordou várias questões sobre o bullying (ZH, 

edição de 09 de maio de 2010). Segundo a pesquisadora a primeira coisa que os pais 

devem fazer para ajudar seus filhos é serem sensíveis às emoções e ao comportamento 

dos filhos. Se a criança fica arredia ou demonstra muita indisposição para à escola, ou 

ainda reclama de dores de cabeça ou estômago, eles devem considerar a possibilidade 

de dificuldades de relacionamento. A pesquisadora chama a atenção que é muito 

importante falar com a criança, como também entrar em contato com a escola.  

Com relação aos agressores, Helen Cowie afirma que bullying não é um crime 

específico, mas há leis que podem ser aplicadas em termos de assédio ou ameaça, e 

professores são orientados a entrar em contato com a polícia se eles percebem que 

alguma lei foi violada. Mas, para ela, já há muitas evidências de que a punição não é 

resposta, pois de fato, uma dosagem de tolerância zero poderia piorar a situação, tanto 

para os estudantes envolvidos quanto para a escola como um todo.  

Com relação às medidas que podem substituir o simples castigo dos alunos que 

praticam o bullying, a pesquisadora apontou para  uma série de abordagens usadas com 

sucesso junto aos agressores: métodos de apoio de grupo, terapia cognitivo-

comportamental. Para ela, se uma escola desenvolve um serviço de apoio entre colegas, 

os próprios estudantes podem se envolver no monitoramento de comportamentos 

agressivos. 

No Brasil, uma das primeiras investigações registradas sobre o bullying, data de 

1997. Marta Canfield, professora da Universidade Federal de Santa Maria, observou o 

comportamento agressivo em crianças de quatro escolas públicas na cidade de Santa 

Maria, no Rio Grande do Sul. Para o desenvolvimento do trabalho, ela adaptou e 
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aplicou o questionário de Olweus (CHALITA, 2008). Os dados disponíveis ainda que 

incipientes, permitem estimar que o bullying praticado por crianças e jovens já atinja 

45% dos estudantes brasileiros de ensino fundamental, de acordo com informações do 

Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o Bullying Escolar – Cemeobes, 

que acompanha o fenômeno em pelo menos oito cidades do país (www.bullying.pro.br). 

           Um estudo que merece destaque foi desenvolvido em São José do Rio Preto, 

interior paulista, pela educadora Cleo Fante, nos anos de 2002 e 2003: Fenômeno 

Bullying – Como Prevenir a Violência nas Escolas e Educar para a Paz. A pesquisa 

envolveu cerca de 2000 alunos em oito escolas das redes pública e particular, e revelou 

que 49% dos estudantes estavam envolvidos com o bullying, assim distribuídos: 22% 

figuravam como vítimas, 15%, agressores e 12%, vítimas-agressores (aqueles que são 

vítimas e reproduzem a vitimização). Os dados coincidem com as estatísticas 

internacionais. O estudo permitiu, pela primeira vez, traçar o perfil das vítimas no 

Brasil. São, normalmente, tímidas, com algum aspecto físico ou comportamental 

marcante, mais comumente a obesidade e a baixa estatura. Os alvos têm, em média, 11 

anos. São meninos e meninas com poucos amigos e que não reagem contra os apelidos 

ofensivos ou qualquer outra atitude que lhes desagrada (CHALITA, 2008). 

 Cléo Fante também conseguiu descrever o perfil típico do agressor: encontram-

se na faixa etária entre 13 e 14 anos, 60% são meninos, são líderes e sentem prazer em 

mostrar poder. Apesar de serem encontradas em menor porcentagem, as meninas 

também agridem com tramas, fofocas e intrigas para excluir outras meninas.  

             Os estudos também apontam que o bullying nas escolas, mesmo sendo um 

fenômeno muito complexo, muitas vezes pode ser banalizado e confundido com 

indisciplina.  No entanto, essa rotina de xingamentos e ofensas, considerada normal por 

muitos pais, alunos e até educadores, está longe de ser inocente. O bullying é um 

comportamento ofensivo, aviltante, humilhante, que desmoraliza de maneira repetida, 

com ataques violentos, cruéis e maliciosos, sejam físicos, sejam psicológicos. De acordo 

com estudos de CHALITA (2008, p. 82 e 83) o Bullying pode ser classificado em: 

 a) bullying direto é mais comum entre agressores meninos. As atitudes mais 

freqüentes identificadas nessa modalidade violenta são os xingamentos, tapas, 

empurrões, murros, chutes, e apelidos ofensivos repetidos; 

           b) bullying indireto é a forma mais comum entre o sexo feminino e crianças 

menores. Caracteriza-se basicamente por ações que levam a vítima ao isolamento social. 

As estratégias utilizadas são difamações, boatos cruéis, intrigas e fofocas, rumores 

http://www.bullying.pro.br/
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degradantes sobre a vítima e familiares, entre outros. Os meios de comunicação também 

podem ser eficazes na prática do bullying indireto, pois propagam, com rapidez e 

dimensões incalculáveis, comentários cruéis e maliciosos sobre pessoas. A perversidade 

virtual é conhecida como cyberbullying e realiza-se por meio de mensagens de correio 

eletrônico, torpedos, blogs, fotoblogs, e sites de relacionamento, sempre anonimamente.  

         Os agressores, normalmente, são alunos populares, que precisam de platéia para 

suas ações. São reconhecidos como valentões, oprimem e ameaçam suas vítimas por 

motivos banais, apenas para impor autoridade. Sempre precisam de um grupo em torno 

de si, por quem se sentem apoiados e fortalecidos. Aqueles que gravitam ao redor do 

líder ou líderes também são considerados agressores. Normalmente, os agressores 

pertencem a famílias nas quais o afeto é escasso, os pais não acompanham os filhos, 

deixando-os agir sem orientação ou supervisão (CHALITA, 2008, p. 86)  

 As vítimas ou alvos do bullying são escolhidos, muitas vezes, sem motivo 

evidente, para sofrer ameaças, humilhações, intimidações. O comportamento, os 

hábitos, a maneira de se vestir, a falta de habilidade em algum esporte, a deficiência 

física ou aparência fora do padrão de beleza imposto pelo grupo, o sotaque, a gagueira, 

a raça podem ser motivos para a escolha de uma vítima (CHALITA, 2008, p. 87). 

 Os espectadores ou testemunhas são a grande maioria dos estudantes, que 

assiste à dinâmica da violência e aprende a conviver com ela ou a, simplesmente, 

escapar dela. São igualmente personagens desse pesadelo. Não interferem, não 

participam, mas também não defendem nem denunciam. Há estudos que comprovam 

que quando há intromissão de outras pessoas, que se manifestam em defesa das vítimas, 

os casos de intimidação se reduzem drasticamente (CHALITA, 2008, p. 88). 

 Há as vítimas-agressores, que sofrem e, ao mesmo tempo, cometem atos 

violentos com outros. De acordo com CHALITA (2008, p. 89) esses jamais tiveram a 

oportunidade de aprender o sentido ético nas relações: “não faça para o outro o que não 

deseja para você”. 

Enfim, conflitos entre crianças e adolescentes fazem parte dessa fase da vida em 

que a afirmação da identidade é crucial. É quando, ainda muito inseguros, os jovens tem 

enorme dificuldade em lidar com as diferenças. O bullying é justamente a manifestação 

exacerbada dessa aversão. A questão central que se coloca nesse trabalho é como 

colocar o aluno que pratica o bullying em atividades de aprendizado e de 

relacionamento saudáveis, dentro de uma perspectiva de igualdade?  Aqui cabe destacar 

também o papel da familia.   Em famílias onde há mais cooperação, certamente 
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mobilizam mais recursos para o desempenho escolar. Porém muitas vezes as famílias 

não acompanham o cotidiano dos filhos, suas atividades na escola e não enxergam as 

conseqüências e a gravidade de situações de bullying em que os filhos podem estar 

envolvidos, seja como vítima ou agressor. Na maioria das vezes, ao serem confrontadas 

com o problema, as famílias não sabem como resolvê-lo ou como buscar ajuda.  

          Por fim, ainda cabe comentar que também as escolas têm enorme dificuldade em 

lidar com esse problema. Recentemente foi criada a Lei Estadual nº. 13.474, de 28 de 

junho de 2010 (Projeto de Lei nº 264/2009) criando mecanismos para disciplinar o 

bullying e enfrentar as responsabilidades destas práticas que abusam das diferenças 

entre as pessoas. Esta Lei foi aprovada no dia 25 de maio de 2010.  O município de 

Porto Alegre também sancionou lei neste sentido (Lei nº 10.866, de 26 de março de 

2010.) 
        As leis incorporaram a definição de bullying, formulada por especialistas: 

Bullying refere-se a qualquer prática de violência física ou 
psicológica, intencional e repetitiva, entre pares que ocorra sem 
motivação evidente, praticada por um indivídou ou grupo de 
indivíduos contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, 
agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou ambos, causando dano 
emocional e/ou físico à vitima, em relação de desiquilíbrio de poder 
entre as partes envolvidas (art. 2º Lei 13.474/28.06.2010). 

Aos poucos o bullying vem ganhando estatuto jurídico a nível nacional e 

estadual e estão sendo criadas políticas de combate e prevenção ao bullying nas escolas 

públicas e privadas, com o objetivo de: incentivar o respeito às diferenças; a capacitação 

das equipes pedagógicas para implantar e diagnosticar o problema (Lei 

13.474/28.06.2010). 
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4  BULLYING NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS  

O bullying, na perspectiva dos alunos, contemplou aspectos positivos e aspectos 

negativos. Estes aspectos esclarecem comportamentos contribuintes e comportamentos 

impeditivos ao bullying; ou seja, comportamentos participantes em relacionamentos saudáveis 

ou improdutivos na Escola. Assim, há situações a perpetuar e situações a coibir. As interações 

entre meninos e meninas, têm configurações de fatores contribuintes e impeditivos de acordo 

com a natureza dos grupos de que participam. As desigualdades sociais geram comportamentos 

que consideram a posição da Escola na sociedade. Longe de começar ou acabar na Escola, o 

bullying tem uma vida social.  

              As pesquisas e os programas de intervenção contra o bullying na Europa e nos Estados 

Unidos destacam que a maior parte dos alunos entrevistados diz ter sofrido situações de 

bullying na escola.  

           A organização Kidscape (da Inglaterra), no seu questionário, utiliza as seguintes 

definições de 

             Bullying: 

• Físico: empurrões, socos, etc. 

• Verbal: palavrões, ironias, ameaças, etc. 

• Emocional: excluir, atormentar, ridicularizar, etc. 

• Racista: comentários racistas, gestos discriminatórios, etc. 

• Sexual: contato físico indesejado, comentários abusivos, etc. 

• Cyber: criar websites galhofeiros, mandar mensagens ameaçadoras por celular, etc. 

A seguir, serão analisadas as respostas dos questionários aplicados aos alunos de uma Escola 

Estadual Rua dos Andradas (nome fictício) em Porto Alegre- RS, escola de ensino fundamental, 

neste ano de 2010. A amostragem consistiu em duas turmas de alunos, da sétima e oitava séries, 

num total de 35 alunos pesquisados. 
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Sabendo que a maioria das agressões foram praticadas por meninos, percebe-se 

que há um desequilíbrio nas relações de significado que acompanham as relações de 

força inerentes às relações de gênero.  A vida social do bullying na Escola para meninos 

e meninas distribui as desigualdades sociais entre privilégios e estigmas, de acordo com 

a cultura dominante. As relações de significado justificam o privilégio masculino e o 

envolvimento dos meninos com a coação física. No entanto, há processos que afirmam a 

igualdade e a superação de conflitos, que dependem das solidariedades envolvidas.  

Os tipos de agressão verificados na Escola são primeiro, de ordem física (ex. 

chutes) (entre as meninas houve 3 agressões físicas, e entre os meninos houve 11), 

depois, de ordem verbal (ex. apelidos) – entre as meninas houve 4 agressões verbais e 

entre os meninos houve 9 - e em terceiro, de ordem emocional (atacando a auto- 

imagem) – entre as meninas houve 4 agressões emocionais e entre os meninos houve 2 -

,  na seqüência, de ordem racista (ex. com referência a etnia) – entre as meninas houve 1 

agressão racista e entre os meninos 2 -, e de ordem sexual (ex. assédio) – entre os 

meninos houve 1 agressão sexual (menino agredido por outro menino, que além desta 

agressão relatou ter sofrido agressão física e verbal, e declarou já ter reproduzido a 

vitimização).  

Pode-se dizer que tanto meninos quanto meninas praticaram agressões físicas e 

verbais, mas ambos não praticaram agressões de caráter sexual (uma única ocorrência 

para os 35 alunos). Houve poucos relatos de agressões racistas (apenas 3). E as 

agressões emocionais não foram muitas, o que sugere que o bullying indireto teria o 

segundo lugar na incidência de bullying. Analisando separadamente a sétima e a oitava 

séries permanece praticamente o mesmo perfil, onde as agressões de ordem física estão 

em primeiro lugar, seguidas das agressões verbais. Seria o caso de que meninos e 

meninas praticam violências físicas e verbais em um relacionamento comum? ( Ver 

Gráfico 1). 

 

 

 8 série 7 série TOTAL  8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 11.         

 F F   M M   

Agredido por Menino  3 1 4 4 10 14 

Agredido por Menina 0 2 2 1 0 1 
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Gráfico 1 

 

      

 

 

 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 12.         

  F F   M M   

Fisicamente agredido 1 2 3 3 8 11 

Verbal 2 2 4 5 4 9 

Emocional 3 1 4 0 2 2 

Sexual 0 0 0 0 1 1 

Racismo 0 1 1 1 1 2 

 

Os agressores são em sua maioria meninos (= 18 e meninas = 4). Na 8ª série 4 

dos 8 que sofreram agressão, já agrediram também (destes uma menina). E na 7ª série 

este número chega a 7 dos 13 (2 meninas). Dos que não sofreram agressão, na 8ª série 4 

alunos já agrediram (destes 1 menina) de 8, e na 7ª série 2 já agrediram (de 6 – 1 

menino e 1 menina).  Os agressores praticam violência em grupo? Pelo conteúdo das 

respostas, os agressores também são vítimas e é necessário buscar a natureza dos 

processos de escolha das situações de bullying, ou seja, a identificação por parte de 

autores e vítimas, de diferenças entre os mesmos no momento da violência. Gráfico 2. 

Dentre os alunos não agredidos (AN) há 4 meninos que já agrediram (um não 

respondeu); e 3 que não agrediram. Há 2 meninas que agrediram e 4 meninas que não 

agrediram. São números elevados que suscitam precaução no sentido de precisar através 
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de pesquisa o quanto é possível um aluno praticar uma violência na escola e que 

escondem as armadilhas que o bullying reserva para a comunidade escolar. Quem 

seriam as vítimas ou eventuais co-produtores e mesmo em relação às meninas que já 

agrediram, estão também em maioria em relação aos meninos que não agrediram. Será 

que na Escola há um padrão dos comportamentos de bullying, pautado pela troca franca 

de agressões entre meninos? Ou deve-se investigar as desigualdades sociais tendo em 

mente um bullying ingênuo, ocasional, e desfocado socialmente? O que é o bullying? 

Ele é uma ação social que nega a pessoa, que nega um espaço social. O silêncio sobre o 

bullying é uma ação social que desfigura a sociedade. O silêncio sobre o bullying 

necessita de explicação. No sentido de não ser alarmista em relação ao bullying (este é 

um problema sério em muitas escolas), cabe notar que algumas situações de bullying, 

por sua intensidade, ou por chegarem a algum tipo de solução, são menos graves que 

outras.  

Nos casos de meninos agredidos por meninos (8), que já reproduziram a 

vitimização, geralmente, a agressão física se combina com a verbal (2 meninos  – 7ª 

série; e na 8ª série - 1 caso); combinam-se agressões física, verbal e sexual  (1 caso – 7ª 

série); física, verbal e racista (1 caso – 8ª série); ou aparecem isoladas agressões físicas 

(1 caso – 7ª série)e agressões verbais (1 caso – 7ª série; e 1 caso – 8ª série).  

Um menino que sofreu agressão racista não informou sobre reprodução da 

vitimização. 

Nos casos de meninos agredidos por meninos (6), que não reproduziram a 

vitimização, houve agressão física combinada com a emocional (2 casos – 7ª série), 

agressão física (2 casos – 7ª série), agressão verbal (1 caso – 8ª série). 

Houve um menino agredido por menina que sofreu agressão física e verbal, e 

não reproduziu a vitimização. 

Uma menina foi agredida por outra menina e reproduziu a vitimização, ela 

sofreu agressão física, verbal, emocional e racista. 

Uma menina foi agredida por outra menina e não reproduziu a vitimização, ela 

sofreu agressão verbal. 

Duas meninas foram agredidas por meninos e elas reproduziram a vitimização; 

uma sofreu agressão física e a outra sofreu agressão emocional. 

Duas meninas foram agredidas por meninos e elas não reproduziram a 

vitimização; uma sofreu agressão física, verbal e emocional; a outra menina sofreu 

agressão verbal e emocional. 
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 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 14.         

  F F   M M   

Já agrediu 1 2 3 3 5 8 

Não agrediu 2 1 3 2 4 6 

 
       

Pergunta 14 
8 série 7 série 8 série 7série TOTAL 

 
F F M M 

 

já agrediu 
1 1 3 1 6 

não agrediu 
2 2 1 2 7 

 

Pode-se pensar como fator preditivo de comportamento violento por parte dos 

alunos, estes terem sofrido agressões físicas e verbais, especialmente as verbais, embora 

no caso das meninas as agressões verbais estejam correlacionadas com comportamento 

não violento. Os meninos que agridem, de certo modo, sofreram agressões mais 

pesadas, em cuja composição entra maior número dos tipos de agressão verificados. No 

caso das meninas dá-se o mesmo. A maioria dos indivíduos foi agredida por meninos, 

mas os casos de agressões por meninas não deixaram de ser menos visíveis por isso. Os 

casos mais freqüentes foram de agressões físicas e verbais simultâneas de meninos por 

meninos. E é digno de atenção o caso de intimidação de uma menina por uma menina, 

onde houve ocorrências, físicas, verbais, emocionais e racistas. Embora tenham 

despontado as agressões físicas e verbais, os dados são insuficientes para configurar o 

comportamento de meninos e meninas que reproduzam, ou não, a vitimização. 

Dentre os alunos agredidos (AA), 8 meninos já agrediram e 6 não agrediram. 

Das meninas,  3 agrediram e 3 não agrediram. Pode-se notar que há um grande número 

de agressores tanto em geral quanto entre meninos e meninas. A grande maioria são 

meninos agredidos por meninos (14). Comparando com os primeiros dados, em AN + 

AA são 12 meninos que já agrediram. E são 18 casos em que os meninos são 

agressores. Menina por menina foram 2 ocorrências, e em 3 casos apenas teve-se 
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meninas como agressoras. Portanto houve um caso de agressão de 1 menino por 1 

menina. Finalmente sucederam 4 casos de agressão de menina por meninos. Verifica-se 

que os meninos são a maioria tanto como vítimas como agressores. As agressões de 

meninas por meninos são mais freqüentes que as rusgas apenas entre meninas. Não há 

nisso um código de comportamento que faria um possível posicionamento de 

sensibilidade social das meninas permear o bullying social?  

 

Gráfico 2 

 

 
Concordando com a literatura (que diz que a maior incidência de bullying é no 

recreio e na sala de aula), verificou-se maior incidência do fenômeno nas salas de aula. 

Seria este o momento em que estão presentes em um só espaço todas as diferenças, 

desafiando o bullying? 

 Ou seria também um desafio à violência institucional, que reúne muitos alunos 

em um pequeno espaço, para que a cidadania em formação não alcance a compreensão 

de processos globais? Qual é o valor que se dá à figura do professor que tem de 

enfrentar a cultura dominante para ensinar os alunos? Também há incidência 

significativa de bullying no pátio da escola, seguido das ocorrências no caminho da 

escola (embora o número de ambas não seja discriminante). No pátio ainda se está no 

espaço da escola, porque permanecem as agressões aqui? Ou as agressões no caminho 

de casa causam maior temor e silenciam? Quais são as agressões mais violentas: as que 

acontecem dentro da sala de aula ou as que acontecem fora? Estes dados e as entrevistas 
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com professores sugerem que na escola pesquisada não há grandes violências em salas 

de aula, mas a educação do ensino fundamental recebe um tratamento econômico que 

favorece o surgimento de desigualdades sociais.  ( Ver Gráfico 3). 

A maioria dos meninos sofreu agressões em sala de aula (12). Portanto, a sala de 

aula tem sido um local de tenso contato físico, que atribui às desigualdades sociais um 

poder disciplinar sobre as sociabilidades em sala de aula, sobrepondo-se à necessidade 

de imposição do arbitrário cultural dominante. Como as agressões ocorrem no espaço 

físico da Escola (no pátio da Escola e no caminho de casa), ou seja, temos agressões na 

Escola e no espaço social onde a Escola se insere até mesmo no espaço virtual. 

As agressões ocorrem em locais abertos (no pátio e no caminho da escola). O 

bullying percorre vias que afetam os papéis dos alunos em toda a experiência de 

aprendizado. Não é uma simples questão de relacionamento. Ele é uma questão de 

atitude diante do aprendizado, próprio e do outro.  

 

Gráfico 3 

 

 

Três meninos sofreram intimidação no caminho da Escola, apesar de que nada 

aconteceu com nenhuma menina. 

Três meninos (7ª) e duas meninas (7ª), mais um menino (8ª) e uma menina (8ª) 

sofreram intimidação no pátio. 

Um único menino (7ª) sofreu agressão no banheiro. 

A grande maioria das agressões contra os meninos (8-7ª; 4-8ª), ocorreu em sala 
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de aula. Também foram agredidas duas meninas(8ª). 

Um menino (7ª) foi surpreendido no refeitório, e uma menina (7ª) também o foi. 

Em outros locais foram registrados casos contra dois meninos da 7ª série, dois 

meninos da 8ª série, e uma menina da 7ª série. 
 

 

 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 5.         

 F F   M M   

Sofreu no caminho escola 0 0 0 0 3 3 

Pátio da escola 1 2 3 1 3 4 

Banheiro da escola 0 0 0 0 1 1 

Sala de aula 2 0 2 4 8 12 

Refeitório 0 1 1 0 1 1 

Outro local 0 1 1 2 2 4 
  

Não se pode dizer de antemão se a culpa é do autor ou da vítima. As respostas 

sugerem um forte condicionamento social para caracterizar quem é responsável por uma 

agressão. Os agressores foram visados em primeiro lugar, mas é bom lembrar que estes 

já foram vítimas, e em certas situações são autores e vítimas ao mesmo tempo.  As 

respostas apontaram em segundo lugar os pais, que talvez estejam como reféns e 

cúmplices nesta luta. Os pais têm que conciliar a educação de seus filhos com sua luta 

contra a cultura dominante.  O fato de alunos e professores serem apontados em seguida 

sugere que o bullying traz emoções que variam com o contexto. (Ver Gráfico 4). 

 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 9.         

 F F 0 M M   

Culpa de quem agride 3 3 6 2 3 5 

Pais 1 1 2 2 6 8 

Professores 0 0 0 1 4 5 

Direção escola 0 2 2 0 4 4 

Do agredido 0 0 0 1 2 3 

Dos alunos 1 0 1 0 2 2 
 

Ao imputar a culpa a quem agride, deve-se de considerar a conjuntura que o 

levou a escolher tal comportamento e a situação em que ocorreu a agressão. Talvez, a 
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situação em que ocorreu a agressão seja a grande culpada, é o momento incontornável 

em que os caminhos convergem sem que haja um terreno adequado às diferenças. 

Os poucos que disseram que a culpa é do agredido (meninos), refletem um 

processo social de retirar aos vencidos sua essência e seu lugar na sociedade, mas 

podem estar se referindo simplesmente a casos de provocações ou hábitos irritantes das 

vítimas.  

A percepção de culpa foi mais forte para os meninos, quando culpando pais dos 

agressores, professores e direção da Escola.  

Dizer que os alunos são culpados não é uma questão de neutralidade. Alunos 

confrontados com o bullying podem guardar a lembrança destas vivências durante anos. 

Como saber quais os alunos culpados? As situações de bullying são complexas e podem 

envolver muitos atores. 
 

Gráfico 4 

 

          

Como os alunos não sofreram bullying com menos de 5 anos de idade acredita-

se que não tenham havido ocorrências antes de sua entrada no ensino fundamental. 

Talvez este seja um período também de cuidado parental maior, ou não há nas 

vizinhanças onde a família reside, atos que o aluno entenda por bullying.  

De 5 a 11 anos os meninos apresentam um resultado contraditório, pois na 8ª 

série não há registros e na 7ª ocorreram 4. As meninas apresentam na 8ª série 2 registros 

e na 7ª apenas 1; como havia poucas meninas na amostra, algumas inferências são 
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difíceis. No entanto, aqui não se pode perceber fases distintas de diferentes tipos de 

agressões para meninos e meninas, ou seja, uma fase em que há mais agressões porque 

predomina um determinado tipo de agressão. O fato de meninos apresentarem mais 

ocorrências nesta idade mais tenra leva a pensar que o bullying na Escola possibilita 

certos processos de socialização, embora de natureza a ser investigada. 

De 5 a 11 anos surgem ocorrências. Época em que o aluno já está na escola. 

Embora o bullying tenha a tendência de levar à exclusão social, insinua-se sua 

necessidade de socialização. A respeito das desigualdades e das diferenças, meninos e 

meninas aderem a solidariedades que somam diferentes trajetórias (de bullying). 

De 11 a 14 anos provavelmente os alunos estão mais seguros para falar sobre o 

bullying, externalizando a sua vergonha e seu orgulho. O que explica as atitudes dos 

alunos diante das diferenças nessa idade? Existe aqui uma crise entre a escola e os 

alunos no sentido de que a escola não é capaz de dizer “não” à tendência de socialização 

que é motriz do bullying? 

Aqui permanece (de acordo com os dados) uma homogeneidade relativa entre os 

episódios sofridos por meninos e meninas. Os meninos sofreram um número 

significativo de fatos de intimidação, que não é desmentido pelo número de 

intimidações sofridas pelas meninas (embora para os meninos este resultado aumente da 

7ª para a 8ª, e para as meninas diminua). 

Acima de 14 anos pode-se pensar não apenas a confirmação do enraizamento do 

bullying, mas o silêncio da sociedade e a construção social do bullying, produzindo 

normas sociais de violência, às quais também se pode dizer não. 

Neste caso,  aconteceram  alguns episódios entre os meninos e nenhum entre as 

meninas. Poderia haver uma consolidação, uma estabilização dos comportamentos de 

bullying em rotinas e relações de poder que diminuisse o número de intimidações 

depois de certa idade? 

Aqui, os meninos e meninas lidam com as desigualdades sociais com mais 

maturidade ou o bullying tem limites naturais, ou o tratamento das desigualdades sociais 

exige atitudes críticas com o bullying, estratégias de sobrevivência e o bullying não tem 

capacidade de invadir amizades já consolidadas? 
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Gráfico 5 

 

 

 8 série 7 série 
TOTAL

F 8 série 7 série TOTALM 

Pergunta 2.         

  F F   M M   

Menos de 5 anos 0 0 0 0 0 0 

De 5anos a 11 anos 2 1 3 0 4 4 

De 11anos a 14 anos 1 2 3 4 3 7 

Mais de 14 anos 0 0 0 1 2 3 
Obs.: uma resposta não informada. 

A última agressão, para a maioria dos respondentes sucedeu, ou nos últimos 30 

dias, mesmo “hoje” para alguns, ou há um ano ou mais, caracterizando a lembrança de 

agressões marcantes, seja por sua proximidade ou por sua intensidade. Haverá um perfil 

da e scola su gerido a qui? Considerando que  qu ase todos  os alunos tê m uma certa 

trajetória na  escola, podemos compreender que respondem no intuito de gerenciar seu 

orgulho e sua vergonha no relacionamento social do bullying (Ver Gráfico 6). 

Ao lidar com privilégios e e stigmas, os alunos, talve z, tenha m em mente 

agressões que tenham sofrido quando confrontavam situações especiais de seu espaço 

social na Escola: aquelas que negavam suas pessoas por seus gêneros, etnias, classes. E 

tais situações se d estacam na lembr ança po r causa das contradições socia is que 

representam. Uma  contradição é  pa rticularmente dolorosa  quando se  t em de conviver 

com ela sem poder resolvê-la.  

 

 

 

Quando houve agressão?

Menos de 5 anos

De 5anos a 11 anos

De 11anos a 14 anos

Mais de 14 anos
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 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 3.         

 F F   M M   

Sofreu hoje  1 0 1 3 0 3 

Últimos 30 dias 0 0 0 0 4 4 

Últimos 6 meses 0 1 1 0 2 2 

1 ano ou mais 2 2 4 2 4 6 
 

Gráfico 5 

 

A maior ia dos alunos s ofreu bullying diversas vezes, a té mesmo diar iamente, 

enquanto que mui tos sofreram apenas uma vez. O bullying se ria e ntão fr eqüente na 

escola? Deveríamos estudar mais turmas para confirmar isto. O fato indica que não está 

havendo uma negociação e ntre a utores e vít imas no se ntido da  c ompreensão do 

relacionamento ou e stá havendo maior  tr ansparência na p ercepção de  relações que 

estruturam a sociabilidade e a socialidade na escola. 

As desigualdades socia is a fetam com mais int ensidade aqueles que  sofrem 

bullying c om mais freqüência? Meninos da  7 ª série tem sido os mais atingidos, isto 

significa que  h á mais diferenças entre os meninos? O fato de menino s terem sido 

atingidos com mais freqüência leva a  p ensar que o bull ying é uma prática mais  

masculina do que  fe minina, por fazer pensar o que é  e  o que  se rá o masc ulino e  o  

feminino, se a  freqüência do bull ying se  tornar mais intensa. Não se  pode dizer se as 

meninas têm uma memória r ecente e  os meninos uma memória re mota do bull ying. 

Parece que o fe nômeno se dist ribui constantemente ao longo do tempo p ara ambos os 

sexos. 

Metade da s meninas sofreu bull ying a penas uma vez. S ão os  menin os que 

sofrem agressões diversas ve zes (1 -8ª; 6 -7ª) ou todos  os dias (3-8ª; 1 -7ª). Há  

possibilidade de  estar acontecendo a lgo na  Es cola, mas  que  nã o está c hegando a 
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extremos. É necessário investigar a natureza dos episódios para não subdimensionar 

nem superdimensionar os fatos. 

 

 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 4.         

 F F   M M   

Sofreu uma vez 2 1 3 1 3 4 

Diversas vezes 0 2 2 1 6 7 

Todos os dias 1 0 1 3 1 4 

Várias vezes ao dia 0 0 0 0 0 0 
 

O grande número de meninos que não se incomodou quando sofreu bullying é 

espantoso. Em contraste, as meninas tiveram alguma reação de incômodo ou medo. 

Trata-se dos sentimentos dos meninos ou da educação para a valentia típica de nossa 

sociedade, onde ainda existem estereótipos do tipo “homem não chora”? Os meninos 

manifestam sentimentos contraditórios: a 7ª série externou seu constrangimento com o 

bullying, com 7 pontos em “me senti mal”, e a 8ª série simplesmente calou-se, apenas 

um voto em “fiquei com medo”. Isto significa que as naturezas dos grupos são muito 

importantes para compreender o bullying. 

Ao responder “não me incomodei com o bullying” os alunos querem anular suas 

conseqüências ruins, ou não se pode falar sobre isso diretamente? Que sentimentos 

seriam dignos de um menino valente? As diferenças sociais hierarquizam reações, mas 

certos comportamentos extrapolam as reações previstas. A presença de meninas no 

bullying não se dá apenas como expectadoras, e seus sentimentos negativos em relação 

ao bullying advém da falta de critérios e constância do bullying, que as vitimou por 

entrarem na Escola e depois por permanecerem nela. 

 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 6.         

 F F   M M   

Não se incomodou 0 0 0 4 3 7 

Assustado 1 0 1 0 0 0 

Medo 1 0 1 1 0 1 

Mal 1 2 3 0 7 7 

Não ir a escola 0 1 1 0 0 0 
 

             A pergunta número 7 (quais foram as conseqüências?) demonstrou uma certa 
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uniformidade de percepção das meninas da 7ª e da 8ª, que concordam quando avaliam 

conseqüências ruins, ou consideram não haver conseqüências. Já os meninos da 7ª 

percebem muito mais cruciantemente as (algumas) conseqüências ruins que os da 8ª. 

Com exceção de uma menina, meninos e meninas não referiram conseqüências terríveis 

o que pode indicar certa tranqüilidade no espaço escolar. 5 de 13 (7ª série) e 4 de 8 (8ª 

série) dos alunos dizem que as intimidações que sofreram não tiveram conseqüências. O 

que dizer? Trata-se de um código de silêncio? Ou estamos diante dos valores de nossa 

sociedade que administram a auto-estima? Outros responderam que as conseqüências 

foram ruins, apenas um mudou de escola. Então, por não se tratar de resposta 

qualitativa, não se pode ver se os alunos estão indignados ou responderam 

automaticamente.  

              Dizer que não houve conseqüências é o mesmo que não ter havido 

conseqüências? Aqui, há um paradoxo do bullying que esconde seus efeitos, embora 

possamos vê-lo reconhecendo suas máscaras. Estar habituado a prever as conseqüências 

do bullying, não é o mesmo que aceitá-lo com o passar do tempo. Pensar que o bullying 

será combatido novamente a cada ano, não significa aumentar os limites para os 

comportamentos de bullying. Quem sofre mais com o bullying? Aquele que mais se 

recusar a aceitar a situação, quando a solução é difícil, e seria mais fácil aceitá-la. 
 

 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 7.         

 F F   M M   

Não teve consequências 1 1 2 3 4 7 

Ruins 2 2 4 2 6 8 

Terríveis 0 1 1 0 0 0 

Mudou Escola 0 0 0 0 1 1 
 

2 de 13 (7ª série) e 3 de 8 (8ª série) dos alunos desprezam as conseqüências dos 

atos de intimidação praticados por outros na escola. Haveria conseqüências ocultas do 

bullying a espera de alunos ainda não suficientemente informados? Até que ponto estas 

conseqüências prolificam e ganham intensidade afetando a sociedade? Quatro meninos 

e uma menina não pensam nada sobre o assédio na Escola, formando uma situação que 

provoca curiosidade sobre as identidades  e a coesão dos grupos sociais na Escola. Os 

meninos da 7ª série apresentaram as respostas mais diferentes das respostas das 

meninas, estes responderam 6 em “pena”, respostas que eles poderiam acrescentar em 
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“não gosta deles”, ponto de concentração das respostas das meninas. 

Como meninos avaliam o bullying com condescendência e indiferença, 

permanece a questão de se eles alegam condescendência e indiferença ou suas estruturas 

mentais, suas disposições biopsicossociais de avaliação do bullying estão imbuídas das 

representações e categorias construídas por este.  

 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 8.         

 F F 0 M M 0 

Não pensa nada 1 0 1 2 2 4 

Pena 1 1 2 1 6 7 

Não gosta deles 2 3 5 2 5 7 

Gosta deles 0 0 0 1 0 1 
Obs.: dois alunos indicaram mais de uma resposta. 

Os alunos têm muitas posições acerca de como resolver a situação de bullying. 

Suas propostas podem ser colocadas num crescendo que começa com o nada pode ser 

feito. Aqui está a expressão do quase desespero que não se instala porque ainda existe 

amizade na escola. Mas ao sugerir respostas violentas para acabar com o bullying, em 

tom de jocosidade, para tanto incerta, percebe-se a mão contida diante de um adversário 

batido numa primeira batalha, mas não na guerra. Começam a surgir as alternativas para 

a violência: conversar com alunos, evitar risadas no papel de espectador; momento em 

que se deve descobrir um papel positivo e ativo. Lutando pelos direitos, os alunos 

oferecem as punições, como suspensão e expulsão da escola. Ou seguem alguma 

orientação recomendando encaminhar agressores para órgãos responsáveis (conselho 

tutelar ou DECA). É então que o problema encontra seu equacionamento, já não há 

jocosidade, nem ressentimento, procura-se o respeito, expressando-o de sua própria voz, 

para que todos tenham consciência de que autores e vítimas tem direito à palavra. 
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 8 série 7 série   8 série 7 série TOTAL 

Pergunta 13.         

  F F   M M   

Conversar pais, professores e 
diretoria 5 1 6 3 4 7 

Alguma coisa feita c/ 
urgência 0 1 1 0 1 1 

Parar com isso, ter mais 
respeito 0 1 1 0 3 3 

Mandar para o DECA, 
palestras 0 0 0 1 2 3 

Suspensão, expulsão 0 1 1 0 2 2 

Evitar risadas 0 0 0 0 1 1 

Conversar com o aluno 0 0 0 0 1 1 

Nada pode ser feito 0 0 0 1 0 1 

Responder com violência, 
punir 1 0 1 3 0 3 

Não informado 1 2 3 3 3 6 
  

As sugestões dos alunos permeiam as desigualdades sociais e suas atitudes 

cotidianas para com elas. As respostas dos alunos contemplam diferentes saberes, 

pessoais e comunitários, sobre como lidar com dificuldades. Algumas são preventivas, 

outras propõem mudanças para fatos consumados. Meninos e meninas dão sua opinião 

sobre bullying, expondo como lidam com o que vêem, o que fazem e o que sentem, ou 

seja, alguns estão sendo agulhados pela situação, outros tiveram tempo de sedimentar 

seus sedimentos e usar a razão para tirar conclusões sobre o assunto, alguns foram 

obrigados a não pensar no assunto. 

Esta pesquisa procurou mostrar como os alunos percebem e se comportam em 

relação ao bullying, e podem ser vistas nela algumas semelhanças com outras pesquisas: 

a maioria dos agressores encontra-se na própria sala das vítimas.  

Nesta pesquisa, isto gerou preocupação para os professores, que questionaram de 

quem é a responsabilidade por arbitrar tais situações, e trouxe o fato incontornável de 

que o professor, de alguma forma tem que lidar com tudo isto (ao menos para tornar a 

aula viável), já que em muitos casos ou o professor toma alguma medida contra a 

indisciplina, ou vai para casa desanimado. Estas situações, até certo ponto, não 

ocorreriam em outros países (ditos mais adiantados), o que faz pensar o bullying em sua 

elasticidade, e pensar por que, apesar de que nos países onde é combatido estar 

diminuindo, ele se espalha e se adapta ao perfil dos alunos, avançando entre as meninas, 

no mundo virtual, e entre as classes altas. 
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5  BULLYING NA PERSPECTIVA DA ESCOLA: DIREÇÃO E PROFESSORES 
 

Para essa pesquisa foram entrevistados a Diretora, uma Vice-Diretora, a 

Orientadora Educacional, duas Professoras e uma Funcionária. As entrevistas seguiram 

roteiros semelhantes, mas nem sempre idênticos. As ênfases no questionamento 

refletem a posição institucional da entrevistada. Assim, as entrevistas feitas com a 

diretora e a vice-diretora contemplam temas tipicamente institucionais, como medidas 

tomadas pela escola em face do problema, por exemplo.  

De um modo geral, no entanto, o foco é o mesmo e os eixos principais das 

entrevistas podem ser resumidos em: a) conhecimento das ocorrências de bullying e sua 

caracterização; b) identificação de comportamentos dos alunos e das familias que 

estimulem o fenômeno; c) medidas de combate ao problema e; d) percepção do impacto 

do bullying sobre o desempenho dos alunos. Como na análise dos questionários 

aplicados aos alunos, também, aqui, a cada passo formulam-se questões que podem, no 

futuro, servir para o aprofundamento dos estudos sobre o tema. 

 

5.1  Conhecimento do Problema e sua Caracterização 
 

A Orientadora Educacional, a Diretoria e as professoras afirmam que a Escola 

enfrenta problemas com o bullying constantemente e com freqüência crescente. As 

professoras da escola acompanham as notícias sobre o bullying, tendo consciência de 

que o tratamento do tema é novo, mas o fenômeno sempre existiu. É um problema que 

se agrava com o consumismo, a falta de cidadania e a globalização. É cada vez mais 

difícil educar porque são desfeitos os espaços para educar e são facilitados os espaços 

para a alienação e a violência. 

Elas responderam a questão com interesse pelo tema e com a visão de que a 

questão do bullying não é uma questão nova, nem uma questão pontual: o problema 

ocorre,  “...não só na nossa escola como outras escolas...”. (EP) 

As manifestações se dão na forma de apelidos, intimidações físicas e verbais, 

agressões físicas, casos de poder ou cobrança material, desenhos e caricaturas, 

provocações via Internet, incivilidades, provocação aos professores. O bullying busca 

trabalhar aspectos da subjetividade alheia que são passíveis de produzir um 
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comportamento manipulável, dominado. O bullying não quer machucar para despertar, 

quer machucar para adormecer. Ali onde estão os pontos fracos, as suscetibilidades, as 

dificuldades pessoais, a ânsia de poder instala sua incapacidade de conviver com a auto-

estima pujante, o caráter se expandindo e o valor da conquista pessoal. De acordo com o 

depoimento da diretora:  

Eu penso que estes alunos possuem uma baixa auto-estima. E tento 
superá-la através dessa prática: Nós passamos valores para esses 
alunos e conscientizamos a respeito das conseqüências deste ato. Que 
eles estão praticando hoje este ato, mas outro dia pode ser ele que 
esteja sofrendo. Sempre se colocar no lugar dos outros e não ofender. 
O bullying é uma ofensa (ED)  

Essas não chegam a criar um quotidiano intolerável, mas fomentam a violência 

institucional e povoam uma taxa significativa de insucesso escolar. Seriam estas as 

violências que contaminam os caminhos que devem levar à pluralidade cultural? O 

bullying seleciona as diferenças na escola do ponto de vista da maioria e da dominação. 

Há por trás do bullying um sentimento de falta de ocasião e de proporção e a 

sensação de que não está nas mãos do professor a solução para a indisciplina e a falta de 

respeito. Não há como resolver todas as situações, e muitas situações, talvez são criadas 

para desafiar determinado professor, o que faz com que a relação com a turma onde isto 

acontece seja mais difícil que em outras. Segundo uma professora:  

Sim, eu acho que esse tipo de atitude é uma atitude violenta, ..., os 
colegas que fazem isso agridem com palavras e essas agressões, fazem 
as crianças que sofrem se retirarem do meio de convívio, terem muitas 
vezes medo de virem à aula e se acham prejudicadas; isso aí é uma 
onde que gera conseqüências graves, até mesmo, a gente pode chegar 
a uma evasão, a evasão escolar por parte de alguns alunos por se 
sentirem constrangidos de irem à escola, a escola já cria esse medo. 
Até o próprio professor em relação ao aluno, às vezes tacha sem 
querer o aluno de alguma coisa, os próprios colegas, eles vão se 
retirando da escola. (EP) 

O bullying da era da informação assedia alunos desterritorializadamente, ou seja, 

os alunos são confrontados com ameaças que não estão na escola, mas prometem 

alcançar o aluno no mais seguro refúgio que a escola oferece. E muitas vezes, alguma 

dessas ameaças é cumprida dentro da escola. Segundo a orientadora educacional:  

O aluno agredido fica com medo, inseguro. Não faz perguntas ao 
professor, pois colegas o ridicularizam, comprometendo seu 
desempenho. As agressões muitas vezes diárias fazem com que o 
aluno não queira ir para a escola, acontecendo a evasão escolar. 
(EOD) 
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5.2 Atitudes que levam ao problema 
 

No relacionamento quotidiano, muitos alunos são isolados pelos companheiros por 

conseguirem bons resultados ou por serem mais participativos. É o que consta do depoimento de 

uma professora: 

Com certeza. Basta eles serem um pouco diferentes da maioria, que 
eles já são isolados. Inclusive isso chama a atenção que alguns alunos 
essa diferença por eles por serem melhores que os outros, aqueles que 
estudam, aqueles que fazem todas as atividades, os mais responsáveis, 
os mais participativos. Muitas vezes eles são isolados pelo resto da 
turma e acabam até desistindo dessa postura deles para poder se 
igualar ao resto e serem aceitos. Isso é uma coisa que preocupa, pois 
acaba nivelando por baixo. (EP) 

Em muitos casos, o medo da discriminação e da exclusão da dinâmica social 

provoca uma reação de resignação. Os alunos atingidos desistem de seu bom 

desempenho simplesmente para poderem se sentir pertencendo ao grupo.  Vemos que há 

vontade de introduzir uma tendência na competição, justificada no lugar comum de que 

sempre foi assim. O efeito das atitudes violentas que criam constrangimentos é o medo 

por parte das vítimas de ir à escola, a evasão escolar. Os meios de comunicação de 

massa em sua disseminação da figura do aluno desajustado como portador das 

qualidades intelectuais, principalmente nos filmes para adolescentes, contribuem para 

insuflar os provocadores desse medo. O convívio escolar é prejudicado, muitas vezes 

pelo próprio professor. As interpretações dos professores entrevistados vão no sentido 

que sugere a literatura, isto é, há sinais de desequilíbrio de poder e comportamentos 

repetitivos. No entanto, uma funcionária acredita que tais fatos devem-se a timidez de 

alguns alunos e que a maioria tem bom relacionamento: “Sim. No recreio eu noto isso. 

Há alunos isolados. Eu não sei se por timidez, mas eu creio que é mais por timidez ...” 

(EF) 

O convívio escolar depende da experiência prévia do professor com o bullying, 

proporcionada no caso de muitos, senão da grande maioria, por famílias com valores 

que deveriam ser imitados atualmente. No entanto essas gerações de alunos de hoje, 

onde o bullying preocupa tanto, irão constituir professores cuja formação está cedendo 

terreno diante do bullying?  

Os alunos que se tornam mais populares por causa do bullying geram conflitos. 

É fácil perceber que estão nos espaços onde é facilitada a alienação e a violência, apesar 
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de que sua posição nesse espaço lhes seja favorável. Mas é gritante a pergunta: quando 

esses espaços se esvaziam, para onde eles irão? Muitas vezes não são vistos na escola, 

mas na maioria se tornam líderes negativos, por sua criatividade de rotular os colegas. 

São respeitados sem saber o que é o respeito. Talvez os elogios que recebam nem 

mesmo cheguem a colar nos rótulos... 

O bullying depende de uma atitude de ausência dos pais ou uma atitude que por 

excesso ou por falta crie motivações de desconforto social que favoreçam a 

agressividade na criança. Se esse pai for muito tolerante o filho não terá moldes e 

limites. E se o pai usar abusivamente do poder ou da violência o filho terá 

comportamentos explosivos, reativos. 

 A falta de limites e a desarmonia nos lares (a desestruturação familiar) são as 

principais causas dos comportamentos indisciplinados. A ausência de um dos pais ou 

ambos leva os alunos a passarem mais tempo na Escola, que começa a assumir a 

educação dos filhos. Os filhos não chegam à escola adestrados em certos valores, que, 

antigamente, eram pressupostos na socialização familiar. 

 Talvez haja uma tendência da criança para o bullying, não muito fácil de por em 

um único conceito na sua constituição biopsicossial. 

 

5.3 Medidas de Combate ao Problema 
 

Os depoimentos procuram enfatizar que o posicionamento moral dos professores 

na escola varia com suas experiências de vida, sempre enfatizando um saber ou uma 

formação profissional significativos para confrontar os paradoxos e enigmas de 

situações novas que novos atores na peça do bullying podem criar. 

A posição da escola, institucionalmente, é preocupada com o desenvolvimento 

pleno e significativo da pessoa total do aluno. Mas há dificuldades que vem de vários 

pontos da cidade. E devemos estar atentos para o fato de que o aprendizado se prolonga 

fora dos muros da escola.  

           A Escola desenvolve e participa de atividades para levantar a auto-estima dos 
alunos, buscando sempre o entendimento e o desenvolvimento de relacionamentos 
saudáveis. Dois depoimentos são significativos com relação a como enfrentar o 
problema do bullying: 
 

Num primeiro momento ter uma atitude de acolhimento, conversar 
com o aluno agressor, conversar com a família, fazer encaminhamento 
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para atendimento especializado, psicólogo, psiquiatra, se for o caso. 
Trabalhar com o tema com os alunos, conscientizar a comunidade 
escolar. Entendo que o bullying está dentro de uma situação maior, de 
uma violência na sociedade (EP). 

Através de muita conversa, entendimento, compreensão para não 
deixá-los assim, porque tem alunos muito tímidos com baixa auto 
estima , então a gente sempre procura  levantar a estima, a auto 
estima, inclusive através de torneios, jogo de xadrez na escola, o  
JERGS , enfim, atividades lúdicas para envolvê-los. Para entrosar uns 
com os outros (ED). 

É necessário conscientizar que a atitude que se tem com a subjetividade do outro 

hoje terá conseqüências sobre nós no futuro. As dificuldades surgem para todos, e ter 

mais facilidade em um momento não faz de ninguém um ídolo ou uma pessoa melhor 

que as outras. 

Deve haver uma reflexão teórica sobre o problema e o comportamento dos 

alunos deve ser observado. Quando acontece alguma coisa (entendendo que o bullying 

está dentro de uma situação maior, de uma violência na sociedade), deve-se acolher o 

aluno, se necessário, fazer encaminhamento para atendimento especializado. 

Acredito que realizando atividades preventivas, com temas como paz, 
civilidade, respeito pelo outro. Segundo, seria chamar as famílias para 
participar ativamente no processo de conscientização. Encontrar 
formas de punição para os reincidentes (EOE). 

Percebe-se a necessidade de trabalhar o tema com os alunos, conscientizar a 

comunidade escolar. A Escola deve dar vazão e ao mesmo tempo amparar o 

desenvolvimento da sociabilidade entre os alunos. Ao observar-se o comportamento dos 

alunos na escola, vê-se que as professoras têm um cuidado com os comportamentos que 

desafiam a noção de violência institucional e que é um contraponto às solidariedades 

dos “bondes”.   

Também a interação com a família é fundamental. Segundo um dos 

depoimentos: 

Se ocorrer na escola, é o primeiro lugar que os pais têm que procurar. 
Eu penso assim, tem que nos procurar para a gente resolver. Eu até 
fico surpresa quando está acontecendo tantas coisas que a gente não 
está sabendo ainda, que os pais sabem primeiro. Tem alunos que se 
sentem tão intimidados que eles não conseguem conversar conosco. 
Eles primeiro falam com os pais e os pais é que nos trazem a situação. 
Então eu acho ótimo quando os pais vem na escola para falar suas 
coisas (ED). 
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A recente promulgação de Lei Estadual que dispõe sobre a prática de bullying é 

vista como positiva. A punição é considerada parte deste processo. Os alunos têm de 

aprender a arcar com as conseqüências de seus atos. O sentido desta punição é 

sensibilizar a consciência do aluno, não castigá-lo. Mas, como fazer isto? Para 

desenvolver a consciência moral o aluno precisa participar, construir os valores no 

cotidiano através da responsabilidade e da vivência pessoal ativa e comunicativa. 

Através de exemplos e princípios, que muitas vezes vem de família. 

Eu penso que só agora o Estado está dando propostas pra esta questão 
como o projeto de lei recentemente criado pelo deputado Adroaldo 
Loureiro. Há um tempo atrás estas questões aconteciam e nós, a 
Escola e família que tínhamos de tomar as iniciativas. Não tínhamos 
apoio nenhum (ED). 

A mediação entre os pares procura solucionar as competições e eliminar 
ressentimentos.  

Segundo uma das entrevistadas falta capacitar os docentes para trabalhar o tema. 

Embora estejam surgindo leis sobre o bullying, ainda não iniciativas significativas que 

sejam de conhecimento geral para servirem de referência às Escolas e aos pais. São 

possíveis diferentes métodos: círculos restaurativos, mediação pelos pares, etc. 
 

5.4  Bullying e o Desempenho Escolar  
 

Segundo todas as entrevistadas, o bullying pode afetar a qualidade do ensino na 

escola e o desempenho escolar dos alunos. 

O aluno agredido fica com medo, inseguro. Não faz perguntas ao 
professor, pois colegas o ridicularizam, comprometendo seu 
desempenho. As agressões muitas vezes diárias fazem com que o 
aluno não queira ir para a Escola, acontecendo a evasão escolar 
(EOD). 

 As relações gerais entre alunos ficam fragmentadas, porque se formam grupos 

que antagonizam e outros grupos que interagem dinamicamente. O bullying 

compromete os recursos dos professores e desmotiva os alunos. Os alunos ficam 

tomados de um sentimento de insegurança porque, mesmo que o seu desempenho seja 

alto, ou seja baixo, não terão na escola um lugar onde encontrar companheiros dispostos 

a partilhar seu aprendizado, ainda que uma vez  eles tivessem estado ali. O aluno que 
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sofre bullying acaba ficando em casa, desistindo de estudar. Esta situação começa com 

as dificuldades para vir à Escola: um dia o aluno diz que está doente, um dia o aluno diz 

que está com dor de barriga, etc. Toda vez que a criança quer ir embora da escola 

simula enjôo, dor de cabeça, dor de dente. A criança pode desenvolver 

psicologicamente esta doença para não vir à escola. O aprendizado fica prejudicado, e a 

criança entra em processo de evasão escolar. 

O desempenho escolar é prejudicado por situações de bullying, muitas vezes por 

que o aluno não se sente parte do ambiente escolar ao sofrer o bullying. Alunos com 

sentimento de rejeição podem tornar-se tímidos ou agressivos, e quando entram em 

novas situações de bullying o quadro piora. 

Sobre o bullying social, que o próprio professor pode praticar, tal bullying pode 

visar alunos com dificuldades ou alunos com habilidades ou traços pessoais marcantes. 

Há casos como o de um aluno que estava em uma classe para recuperar um ano que foi 

reprovado, dizia-se dele: Ah! Aquele veio do curso rápido... Segundo a professora 

entrevistada a sociedade em geral não ajuda a não exclusão. 

É difícil lidar com alunos que sabem mais ou aparentam saber mais, não se sabe 

se eles precisam de orientação ou se eles devem servir de exemplo para os demais. A 

atitude dos professores pode expor estes alunos (que muitas vezes são conhecidos como 

NERDS) ao bullying, porque surge uma relação com a turma em que saber mais é 

desvalorizado e a aparência de saber mais é valorizada nos casos em que são 

encaminhados para orientação os que sabem mais e coloca-se como exemplo os que 

produzem a mera aparência de saber mais. “Nem de excluir e nem de ficar também 

usando só aquele como exemplo, achando que vai incentivar e motivar os 

outros...”(EP). 
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6   CONCLUSÃO 
 

No final deste trabalho, com base nos dados coletados e no referencial teórico 

apresentado, podem ser feitas algumas inferências.  

Este TCC investigou e analisou o fenômeno do bullying numa escola pública em 

Porto Alegre. Partiu-se da constatação do crescimento desse problema que passou a ser 

matéria de jornais e revistas, diariamente. 

Professores e alunos desta Escola defrontam-se, mais do que esporadicamente, 

com o bullying, e além da solução de alguns casos de assédio, impõe-se a prevenção de 

futuras ocorrências. 

Os sentidos das desigualdades sociais para os alunos inserem-se nas vivências de 

bullying, levando meninos e meninas a sentir o espaço escolar como um espaço de 

socialização limitada e controlada, que possibilita a alguns adaptar-se à sociedade e a 

outros leva à exclusão. Esta forma de socialização seleciona significados, não 

permitindo uma verdade integral, onde o encontro de todos desafie a sociedade a uma 

construção mais democrática e saudável da pessoa.  

A relação linear de que existe bullying no mundo, logo há bullying na Escola, 

provoca alarme e faz superdimensionar  o fenômeno. O bullying não pode ser uma 

desculpa para um excesso de controle dos adultos sobre as relações entre alunos, que 

não ataca as causas do bullying. Não são os relacionamentos entre alunos que causam o 

bullying, este é sinônimo das crises do campo de poder da escola, e da conversão de 

desigualdades sociais em desigualdades escolares. 

A força do bullying soma-se à violência simbólica? Pode haver uma socialização 

da dominação por trás dele, uma produção de conflitos na escola para reforçar as 

relações de força, e o bullying faz da escola um espaço de lutas, onde os alunos são 

protagonistas, porque começam a viver relações de poder cada vez mais cedo. Em 

função da estrutura do campo escolar que surge, as amizades na escola são construídas 

tendo em conta não apenas relações de classe, mas também desempenho escolar. 

Pode não haver uma ideologia do bullying, mas o bullying se constitui de 

processos ideológicos. Onde existe um desequilíbrio de poder manifesto em episódios 

repetidos, existe a produção de relações de significado justificando a permanência do 

desequilíbrio de poder e os atos necessários para mantê-lo. 
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O surgimento de solidariedades em torno de processos ideológicos que reforçam 

ou combatem privilégios e estigmas opõe o bullying à socialização dos alunos onde 

estes forjam combinações mais ou menos contraditórias de sociabilidades que aceitam 

ou repudiam o bullying no campo de poder escolar. São tanto mais contraditórias 

quanto mais permeadas pelas desigualdades sociais. 

Se a escola não pode reduzir as desigualdades sociais e tampouco a sociedade 

pode, estamos face ao fato de que enfrentar as desigualdades, sendo uma questão além 

do sistema de oportunidades iguais, é uma questão anterior à escola, enraizada no 

significado da possibilidade de aprendizado livre em sociedade. 

O bullying se protege em princípios arraigados na sociedade, que diferenciam 

homem e mulher, meninos e meninas. Para lidar com o bullying, é preciso desconstruir 

o significado normativo que estes princípios assumem na Escola. Há necessidade de 

frear a transformação na sociedade das diferenças entre sexos em desigualdade social 

para que o bullying perca seu papel de aplainador de comportamento de meninos e 

meninas.  

A relação entre desigualdades sociais e desigualdades escolares, liga-se ao 

desequilíbrio de poder no bullying, que serve de trampolim para a passagem de um 

estado de distribuição das oportunidades para um estado de distribuição das 

classificações no campo escolar.  

Professores e alunos estão frente a um dilema que questiona suas atitudes diante 

de privilégios, estigmas, e à violência institucional. Quais serão seus papéis na Escola 

depois de escolherem enfileirar-se no difícil caminho da liberdade ou no fácil caminho 

do bullying? A recompensa no final do caminho difícil é maior: bons relacionamentos 

com a dignidade da pessoa humana. Não há caminho sem desvios, e combater o 

bullying pode não ser uma linha reta. Professores e alunos apresentam soluções que 

almejam a igualdade, mas não basta eliminar o bullying para alcançá-la. O bullying tem 

raízes em processos sociais de discriminação e hierarquização que precisam ser revistos, 

não apenas na Escola, mas na sociedade como um todo. 

 As entrevistas realizadas com professores revelam a preocupação da escola com 

a prática de bullying. Os entrevistados foram unânimes ao reconhecer que essa prática 

vem afetando o ambiente escolar, e que são necessárias medidas urgentes para o 

combate ao bullying. E que o bullying afeta negativamente o desempenho escolar. 

Os conflitos simbólicos afetam as práticas e discursos dos alunos produzindo 

tensões que se digladiam entre a liberdade e a necessidade. O bullying procura dominar 
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o gesto e a palavra impondo ora a busca desesperada ora o imobilismo sufocante, e a 

primeira passa por opção, e o segundo passa por sobriedade.  

A escola continua sendo, ao mesmo tempo, instrumento de reprodução e de 

inclusão social. O bullying se insere neste quadro como a busca conflituosa de uma 

solução, como a forma incompleta e imperfeita, perturbada, de construção de 

relacionamentos. Há uma transformação da relação entre os papéis da escola e da 

família, onde a escola está assumindo a responsabillidade pelo bullying (na visão de 

alguns educadores).  

O sistema educacional brasileiro não é um sistema de igualdade de 

oportunidades. Isto porque alguns gozam de liberdades, igualdades e oportunidades que 

muitas vezes se sobrepõem ao próprio sistema. O que é imposição da cultura dominante 

é desconsiderar que quando há um progresso das liberdades, igualdades e oportunidades 

em favor daqueles que pouco ou nada usufruem delas, logo tudo retorna à situação antes 

determinada pelas elites dominantes. Os professores muitas vezes apóiam os seus 

favoritos e desprezam aqueles que não têm as qualidades necessárias (que muito 

provavelmente são estigmatizados). Este quadro é favorável ao bullying, que está, 

portanto, muitas vezes, onde há lutas por mobilidade social. 

O bullying é parte de um modelo de justiça perverso que afirma privilégios e 

uma recusa em confrontar os limites da própria liberdade (sente-se livre aquele que é 

vitorioso, e está autorizado a humilhar?). Talvez se pense que o mérito produz 

liberdades melhores para uns do que para outros. As diferenças de performance escolar 

são tomadas como justificativa dos atos que expressam uma liberdade desigual. 
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ANEXO 1 

Projeto de Lei nº 264 /2009 (estadual) 
Deputado(a) Adroaldo Loureiro 
Dispõe sobre o desenvolvimento de política ”antibullying” por 
instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou 
privadas, com ou sem fins lucrativos. 
Art. 1º As instituições de ensino e de educação infantil pública estadual ou privada, com 
ou sem fins lucrativos, desenvolverão política “antibullying”, nos termos desta Lei. 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se “bullying” qualquer prática de violência 
física ou  psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, que ocorra sem motivação 
evidente, praticada por um indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma ou mais 
pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou ambos, 
causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 
partes envolvidas. 
§ 1º Constituem práticas de “bullying”, sempre que repetidas: 
I – ameaças e agressões físicas como bater, socar, chutar, agarrar, empurrar; 
II – submissão do outro, pela força, à condição humilhante; 
III – furto, roubo, vandalismo e destruição proposital de bens alheios; 
IV – extorsão e obtenção forçada de favores sexuais; 
V – insultos ou atribuição de apelidos vergonhosos ou humilhantes; 
VI – comentários racistas, homofóbicos ou intolerantes quanto às diferenças 
econômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, religiosas, entre outras; 
VII – exclusão ou isolamento proposital do outro, pela intriga e disseminação de boatos 
ou de informações que deponham contra a honra e a boa imagem das pessoas; e 
VIII – envio de mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador, celular ou 
assemelhado, bem como sua postagem em “blogs” ou “sites”, cujo conteúdo resulte em 
sofrimento psicológico a outrem. 
§ 2º O descrito no inc. VIII do § 1º deste artigo também é conhecido como 
“cyberbullying”. 
Art. 3º No âmbito de cada instituição a que se refere esta Lei, a política “antibullying” 
terá como objetivos: 
I – reduzir a prática de violência dentro e fora das instituições de que trata esta Lei e 
melhorar o desempenho escolar; 
II – promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito aos demais; 
III – disseminar conhecimento sobre o fenômeno “bullying” nos meio de comunicação e 
nas instituições de que trata esta Lei, entre os responsáveis legais pelas crianças e 
adolescentes nela matriculados; 
IV – identificar concretamente, em cada instituição de que trata esta Lei, a incidência e 
a natureza das práticas de “bullying”; 
V – desenvolver planos locais para a prevenção e o combate às práticas de “bullying” 
nas instituições de que trata esta Lei; 
VI – capacitar os docentes e as equipes pedagógicas para o diagnóstico do “bullying” e 
para o desenvolvimento de abordagens específicas de caráter preventivo; 
VII – orientar as vítimas de “bullying” e seus familiares, oferecendo-lhes os necessários 
apoios técnico e psicológico, de modo a garantir a recuperação da autoestima das 
vítimas e a minimização dos eventuais prejuízos em seu desenvolvimento escolar; 
VIII – orientar os agressores e seus familiares, a partir de levantamentos específicos, 
caso a caso, sobre os valores, as condições e as experiências prévias – dentro e fora das 



 
 

instituições de que trata esta Lei – correlacionadas à prática do “bullying”, de modo a 
conscientizá-los a respeito das consequências de seus atos e a garantir o compromisso 
dos agressores com um convívio respeitoso e solidário com seus pares; 
IX – evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos 
alternativos como, por exemplo, os “círculos restaurativos”, a fim de promover sua 
efetiva responsabilização e mudança de comportamento; 
X – envolver as famílias no processo de percepção, acompanhamento e formulação de 
soluções concretas; e 
XI – incluir no regimento a política “antibullying” adequada ao âmbito de cada 
instituição. 
Art. 4º As instituições a que se refere esta Lei manterão histórico próprio das 
ocorrências de “bullying”em suas dependências, devidamente atualizado. 
Parágrafo único. As ocorrências registradas deverão ser descritas em relatórios 
detalhados, contendo as providências tomadas em cada caso e os resultados alcançados, 
que deverão ser enviados periodicamente à Secretaria Estadual de Educação. 
Art. 5º Para fins de incentivo à política “antibullying”, o Estado poderá contar com o 
apoio da sociedade civil e especialistas no tema ou entidade, realizando: 
I – seminários, palestras, debates; 
II – a orientação aos pais, alunos e professores com cartilhas; 
III – usar evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas 
experiências exitosas desenvolvidas em outros países. 
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 7º Na regulamentação desta Lei serão estabelecidas as ações a serem desenvolvidas 
e os prazos a serem observados para a execução da política “antibullying”. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
Sala das Sessões, 
Deputado(a) Adroaldo Loureiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete de Consultoria Legislativa 
LEI Nº 13.474, DE 28 DE JUNHO DE 2010. 
(publicada no DOE nº 121, de 29 de junho de 2010) 
Dispõe sobre o combate da prática de “bullying” por instituições de ensino e de 
educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do 
Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 
Art. 1.º - As instituições de ensino e de educação infantil públicas estaduais ou 
privadas, com ou sem fins lucrativos, desenvolverão a política “antibullying”, nos 
termos desta Lei. 
Art. 2.º - Para os efeitos desta Lei, considera-se “bullying” qualquer prática de 
violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, que ocorra sem 
motivação evidente, praticada por um indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma ou 
mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou 
ambos, causando dano emocional e/ou físico à vítima, em uma relação de desequilíbrio 
de poder entre as partes envolvidas. 
§ 1.º - Constituem práticas de “bullying”, sempre que repetidas: 
I - ameaças e agressões verbais e/ou físicas como bater, socar, chutar, agarrar, empurrar; 
II - submissão do outro, pela força, à condição humilhante e/ou constrangedora na 
presença de outros sujeitos; 
III - furto, roubo, vandalismo e destruição proposital de bens alheios; 
IV - extorsão e obtenção forçada de favores sexuais; 
V - insultos ou atribuição de apelidos constrangedores e/ou humilhantes; 
VI - comentários racistas, homofóbicos ou intolerantes quanto às diferenças 
econômicosociais, físicas, culturais, políticas, morais, religiosas, entre outras; 
VII - exclusão ou isolamento proposital do outro, pela intriga e disseminação de boatos 
ou de informações que deponham contra a honra e a boa imagem das pessoas; e 
VIII - envio de mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador, celular ou 
assemelhado, bem como sua postagem em “blogs” ou “sites”, cujo conteúdo resulte em 
exposição física e/ou psicológica a outrem. 
§ 2.º - O descrito no inciso VIII do § 1.º deste artigo também é conhecido como 
“cyberbullying”. 
Art. 3.º - No âmbito de cada instituição a que se refere esta Lei, a política 
“antibullying” terá como objetivos: http://www.al.rs.gov.br/legis 1 
I - reduzir a prática de violência dentro e fora das instituições de que trata esta Lei e 
melhorar o desempenho escolar; 
II - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito aos demais; 
III - disseminar conhecimento sobre o fenômeno “bullying” nos meios de comunicação 
e nas instituições de que trata esta Lei, entre os responsáveis legais pelas crianças e 
adolescentes nelas matriculados; 
IV - identificar concretamente, em cada instituição de que trata esta Lei, a incidência e a 
natureza das práticas de “bullying”; 
V - desenvolver planos locais para a prevenção e o combate às práticas de “bullying” 
nas instituições de que trata esta Lei; 



 
 

VI - capacitar os docentes e as equipes pedagógicas para o diagnóstico do “bullying” e 
para o desenvolvimento de abordagens específicas de caráter preventivo; 
VII - orientar as vítimas de “bullying” e seus familiares, oferecendo-lhes os necessários 
apoios técnico e psicológico, de modo a garantir a recuperação da autoestima das 
vítimas e a minimização dos eventuais prejuízos em seu desenvolvimento escolar; 
VIII - orientar os agressores e seus familiares, a partir de levantamentos específicos, 
caso a caso, sobre os valores, as condições e as experiências prévias, dentro e fora  das 
instituições de que trata esta Lei, correlacionadas à prática do “bullying”, de modo a 
conscientizá-los a respeito das consequências de seus atos e a garantir o compromisso 
dos agressores com um convívio respeitoso e solidário com seus pares; 
IX - evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos 
alternativos como, por exemplo, os “círculos restaurativos”, a fim de promover sua 
efetiva responsabilização e mudança de comportamento; 
X - envolver as famílias no processo de percepção, acompanhamento e formulação de 
soluções concretas; e 
XI - incluir a política “antibullying” adequada ao regimento de cada instituição. 
Art. 4.º - As ocorrências de “bullying” serão registradas em histórico mantido 
atualizado. 
Art. 5.º - Para fins de incentivo à política “antibullying”, o Estado poderá contar com o 
apoio da sociedade civil e de especialistas no tema ou entidade, através: 
I - da realização de seminários, de palestras, de debates; 
II - da orientação aos pais, aos alunos e aos professores, por meio de cartilhas; e 
III - do uso de evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas 
experiências exitosas desenvolvidas em outros países. 
Art. 6.º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 7.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 28 de junho de 2010. 
FIM DO DOCUMENTO 
http://www.al.rs.gov.br/legis 2 
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ANEXO 3  

 

 

LEI Nº 10.866, DE 26 DE MARÇO DE 2010. 

 

Dispõe sobre o desenvolvimento de política “antibullying” 
por instituições de ensino e de educação infantil públicas 
municipais ou privadas, com ou sem fins lucrativos. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribui-ções que me 
confere o inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica do Município, san-ciono a seguinte Lei: 

Art. 1º As instituições de ensino e de educação infantil públicas munici-pais ou 
privadas, com ou sem fins lucrativos, desenvolverão política “antibullying”, nos termos desta 
Lei. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se “bullying” qualquer práti-ca de violência 
física ou psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, que ocorra sem motivação evidente, 
praticada por um indivíduo ou grupo de indivíduos, con-tra uma ou mais pessoas, com o 
objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou ambos, causando dor e angústia à 
vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 

 

§ 1º Constituem práticas de “bullying”, sempre que repetidas: 

I – ameaças e agressões físicas como bater, socar, chutar, agarrar, empurrar; 

    II – submissão do outro, pela força, à condição humilhante; 

  III – furto, roubo, vandalismo e destruição proposital de bens alheios; 

  IV – extorsão e obtenção forçada de favores sexuais; 

   V – insultos ou atribuição de apelidos vergonhosos ou humilhantes; 

VI – comentários racistas, homofóbicos ou intolerantes quanto às dife-renças 
econômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, religiosas, entre outras; 

VII – exclusão ou isolamento proposital de pessoas, pela fofoca e disse-minação de 
boatos ou de informações que deponham contra a honra e a boa imagem dessas; e 

VIII – envio de mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador, celular ou 
assemelhado, bem como sua postagem em “blogs” ou “sites”, cujo con-teúdo resulte em 
sofrimento psicológico a outrem. 

§ 2º O descrito no inc. VIII do § 1º deste artigo também é conhecido como 
“cyberbullying”. 



 
 

 

Art. 3º No âmbito de cada instituição a que se refere esta Lei, a política “antibullying” 
terá como objetivos: 

I – reduzir a prática de violência dentro e fora das instituições de que trata esta Lei e 
melhorar o desempenho escolar; 

II – promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito às pessoas; 

III – disseminar conhecimento sobre o fenômeno “bullying” nos meios de 
comunicação, nas instituições de que trata esta Lei e entre os responsáveis legais pelas 
crianças e adolescentes nestas matriculados; 

IV – identificar concretamente, em cada instituição de que trata esta Lei, a incidência 
e a natureza das práticas de “bullying”; 

V – desenvolver planos locais para a prevenção e o combate às práticas de “bullying” 
nas instituições de que trata esta Lei, por meio de trabalho interdisciplinar; 

VI – estimular o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens no debate, na 
conscientização e na construção de estratégias para a diminuição e a superação das práticas 
de “bullying”; 

VII – capacitar os docentes e as equipes pedagógicas para o diagnóstico do “bullying” 
e para o desenvolvimento de abordagens específicas de caráter pre-ventivo; 

VIII – orientar as vítimas de “bullying” e seus familiares, oferecendo-lhes os 
necessários apoios técnico e psicológico, de modo a garantir a recuperação da autoestima das 
vítimas e a minimização dos eventuais prejuízos em seu desen-volvimento escolar; 

IX – orientar os agressores e seus familiares, a partir de levantamentos específicos, 
caso a caso, sobre os valores, as condições e as experiências prévi-as – dentro e fora das 
instituições de que trata esta Lei – correlacionadas à prática do “bullying”, de modo a 
conscientizá-los a respeito das consequências de seus atos e a garantir o compromisso dos 
agressores com um convívio respeitoso e solidário com seus pares; 

X – evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos 
alternativos como, por exemplo, os “círculos restaurativos”, a fim de promover sua efetiva 
responsabilização e mudança de comportamento; 

XI – envolver as famílias no processo de percepção, acompanhamento e formulação 
de soluções concretas; e 

XII – incluir no regimento a política “antibullying” adequada ao âmbito de cada 
instituição. 

Art. 4º As instituições a que se refere esta Lei manterão histórico próprio das ocorrências 
de “bullying” em suas dependências, devidamente atualizado. 

Parágrafo único. As ocorrências registradas deverão ser descritas em relatórios 
detalhados, contendo as providências tomadas em cada caso e os re-sultados alcançados, que 
deverão ser enviados periodicamente à Secretaria Mu-nicipal de Educação. 

Art. 5º  Para fins de incentivo à política “antibullying”, o Município de 

Porto Alegre poderá contar com o apoio da sociedade civil e especialistas no tema 

ou entidades, realizando o seguinte: 

I – seminários, palestras e debates; 

II – orientação aos pais, alunos e professores com cartilhas; e                                                  



 
 

III – uso de evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas 
experiências exitosas desenvolvidas em outros países. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Na regulamentação desta Lei, serão estabelecidas as ações a serem 
desenvolvidas e os prazos a serem observados para a execução da política “antibullying”. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 26 de março de 2010. 

José Fogaça, 

                                  Prefeito. 

Cleci Jurach, 

                                   Secretária Municipal de Educação. 

Registre-se e publique-se. 

Clóvis Magalhães, 

Secretário Municipal de Gestão e  Acompanhamento Estratégico. 
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ANEXO 5 
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ANEXO 7  

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

ANEXO8

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 
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Este questionário é utilizado pela instituição inglesa Kidscape, 
que há anos dedica-se ao tema Bullying. O endereço do site é : 

www.kidscape.org.uk 

 

http://www.kidscape.org.uk/


 
 

ANEXO 11 

 

Roteiro TCC 

 Para a Diretora 

1. A escola já enfrentou problemas com o bullying? 

2. Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 

3. Quais têm sido as propostas do Estado para a questão? 
 

4. Como conseguir uma redução significativa do bullying na Escola? 
 

5. O que a Escola faz para assegurar que os alunos não se sintam vulneráveis e sintam-se 
seguros para aprender? 

 
6. Há mais bullying entre meninos ou meninas? 

 
7. A escola tem estratégias de mediação pelos pares? 

 
8. Como oferecer atenção suficiente aos alunos que passaram por bullying? 

 
9. Como lidar com os alunos que praticaram o bullying de modo a alcançar suas 

necessidades? 
10. Os pais sabem a quem procurar se eles estão preocupados com o bullying? 

 
11. Há especialistas trabalhando com a questão do bullying? Quem? 

 
12. Como evitar o bullying? 

 
 
 

 

 Para a Orientadora Educacional 

1. A escola já enfrentou problemas com o bullying? 

2. Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 

3. Como a Senhora vê as atitudes dos professores em relação ao bullying (indisciplina, 
incivilidade, provocação, falta de respeito) praticado pelos alunos entre si? 

4. A Senhora considera que se dá bastante importância ao bullying atualmente? 

5. O bullying é uma questão de distância social? 
6. O que a Senhora recomendaria para amenizar este problema? 
7. Na sua opinião, como o bullying afeta o insucesso escolar e a evasão escolar? 
8. Há alguma tendência na progressão deste fenômeno?  entre as meninas? entre os 

portadores de necessidades especiais?  entre os alunos de baixa condição econômica? 
9. Quais têm sido as propostas do Estado para a questão? 



 
 

10. Quais têm sido as propostas de entidades colaboradoras da Escola para a questão? 
11.      Como evitar o bullying? 

 

      

   Para a Coordenadora de Turno 

1. A escola já enfrentou problemas com o bullying? 

2. Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 

3. Como a Senhora dimensionaria a presença de provocações, brincadeiras impróprias, 

uso de apelidos constrangedores na Escola? 

4. Como a Senhora percebe a presença de constrangimento físico (empurrões, tapinhas, 

puxões, etc.), pequenas brigas ou mesmo brigas mais sérias (se ocorrerem) na Escola? 

5. As indisposições entre os alunos são ocasionais ou se repetem com freqüência? 

6. Há mais bullying entre meninos ou meninas? 

7. Há ocorrências nos arredores da Escola? 

8. Há mais casos de indisposições físicas ou verbais? 

9. Como são as ocorrências, casos individuais, grupos assediando indivíduos, meninos com 

meninos, meninos e meninas com meninos ou meninas? 

10. Há alguma época do ano em que haja mais casos? 

11. Como evitar o bullying? 

 

        Para a Professora (e Funcionária) 

1. A escola já enfrentou problemas com o bullying? 

   2.   Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 

3. A Senhora percebe muitos alunos isolados dos outros alunos por motivo de mágoa ou 

medo? 

4. A Senhora percebe critérios de popularidade entre os alunos que levam a conflitos ou 

situações de desigualdade? 

5. O que a Senhora pensa que é necessário fazer: ajudar os alunos que criam situações 

difíceis ou ajudar os alunos que estão tímidos, desmotivados? 

6. A Senhora considera que se dá bastante importância ao bullying atualmente? 

7. O que a Senhora pensa de atividades que motivam os alunos a desenvolverem 

relacionamentos mais positivos entre eles próprios, evitando incivilidades? 

8. Quais são as causas do bullying e dos comportamentos indisciplinados, na sua opinião? 

9. O que se pode fazer para conscientizar os pais de que filhos em processo de 

indisposição ou conflito nos relacionamentos escolares podem ter seus desempenhos 

escolares prejudicados? 

10. Na sua opinião como o bullying afeta o insucesso escolar e a evasão escolar? 

11. Como evitar o bullying? 



 
 

ANEXO 12 

 

Entrevistas 

 

            Para a Orientadora Educacional 

A escola já enfrentou problemas com o bullying? 

Sim, a Escola já enfrentou e enfrenta constantemente problemas com o bullying. 

Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 

Apelidos, agressões físicas, intimidações, casos de poder, exemplos: um aluno fica 
pedindo dinheiro ou merenda para outro, há uma pressão, extorsão, intimidação. 

Como a Senhora vê as atitudes dos professores em relação ao bullying 
(indisciplina, incivilidade, provocação, falta de respeito) praticado pelos alunos 
entre si? 

Alguns professores conseguem manter a disciplina em sala de aula evitando muitas 
vezes atos de agressões verbais, e, ou físicas, basta salientar que o mesmo professor que 
consegue disciplina em uma determinada sala em outra não consegue. Fica a pergunta: 
por que acontece isto? Seria um caso de empatia entre professor e aluno? É uma questão 
a pensar. 

A Senhora considera que se dá bastante importância ao bullying atualmente? 

Atualmente sim, a imprensa tem dado espaço para divulgar casos de bullying que 
acontecem nas escolas, até porque a cada dia se tornam mais graves os casos, chegando 
até o suicídio e assassinatos. 

O bullying é uma questão de distância social? 

Na minha opinião não. Um aluno numa condição social inferior pode tornar-se um 
tirano em relação a um aluno numa condição social superior. 

O que a Senhora recomendaria para amenizar este problema? 

Num primeiro momento ter uma atitude de acolhimento, conversar com o aluno 
agressor, conversar com a família, fazer encaminhamento para atendimento 
especializado, psicólogo, psiquiatra, se for o caso. Trabalhar com o tema com os alunos, 
conscientizar a comunidade escolar. Entendo que o bullying está dentro de uma situação 
maior, de uma violência na sociedade. 

Na sua opinião, como o bullying afeta o insucesso escolar e a evasão escolar? 



 
 

 

O aluno agredido fica com medo, inseguro. Não faz perguntas ao professor, pois colegas 
o ridicularizam, comprometendo seu desempenho. As agressões muitas vezes diárias 
fazem com que o aluno não queira ir para a Escola, acontecendo a evasão escolar. 

Há alguma tendência na progressão deste fenômeno?  entre as meninas? entre os 
portadores de necessidades especiais?  entre os alunos de baixa condição 
econômica? 

Se não houver atitudes sérias e constantes, sim. Hoje não existem diferenças entre 
meninos e meninas em relação ao bullying, as meninas fazem muita fofoca, ficam 
falando das outras, inventando histórias, divulgam fotos, mensagens depreciativas 
através da Internet, seria o cyberbullying. 

Quais têm sido as propostas do Estado para a questão? 

O Estado aprovou a Lei nº. 264/2009 sobre a prática do anti-bullying. Falta capacitar os 
docentes para trabalhar o tema. 

Quais têm sido as propostas de entidades colaboradoras da Escola para a questão? 

Não temos nenhuma entidade colaboradora trabalhando esta questão; alguns encontros 
pontuais, mas não encontros sistematizados. 

Como evitar o bullying? 

Acredito que realizando atividades preventivas, com temas como paz, civilidade, 
respeito pelo outro. Segundo ... seria chamar as famílias para participar ativamente no 
processo de conscientização. Encontrar formas de punição para os reincidentes. 

 

Para a Diretora 

A escola já enfrentou problemas com o bullying? 

  Sim, nós sempre enfrentamos este problema só que como é um termo novo, nós, 
eu acho que as coisas estão acontecendo mais freqüentemente, e, mas sempre 
enfrentamos. 

Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 

O que acontece muito são apelidos repetitivos, desenhos, fazem caricaturas uns dos 
outros, intimidações, com cobranças, como cobranças materiais, provocações via 
Internet, incivilidades. 

Quais têm sido as propostas do Estado para a questão? 



 
 

Eu penso que só agora o Estado está dando propostas pra esta questão como o projeto 
de lei recentemente criado pelo deputado Adroaldo Loureiro. Há um tempo atrás estas 
questões aconteciam e nós, a Escola e família que tínhamos de tomar as iniciativas. Não 
tínhamos apoio nenhum.  

Como conseguir uma redução significativa do bullying na Escola? 

Através da conscientização. Esta conscientização envolve em primeiro lugar a família e 
depois a Escola, porque geralmente é aqui que explode tudo. Então a gente sempre 
acaba chamando a família pra que intervenha junto. 

Eu gostaria de fazer uma pergunta fora do roteiro: Tem havido alguma iniciativa 
das famílias, assim, em relação a esta questão? 

  Inclusive as famílias quando acontece via internet. As famílias, nós nem estamos 
sabendo o que está acontecendo porque é lá nas casas deles. E aí a família nos procura, 
vem pai e mãe, e a gente faz uma reunião para resolver o caso.  

O que a Escola faz para assegurar que os alunos não se sintam vulneráveis e 
sintam-se seguros para aprender? 

 Através de muita conversa, entendimento, compreensão para não deixá-los 
assim, porque tem alunos muito tímidos com baixa auto estima , então a gente sempre 
procura  levantar a estima, a auto estima, inclusive através de torneios, jogo de xadrês 
na escola, o  JERGS , enfim, atividades lúdicas para envolvê-los. Para entrosar uns com 
os outros. 

Há mais bullying entre meninos ou meninas? 

Acho que atualmente está igual. Antigamente era mais com os meninos, mas agora está 
igual. Ambos se enfrentam com situações de bullying, e as meninas o que mais usam é a 
internet para fazer isso. 

A escola tem estratégias de mediação pelos pares? 

 Sim, através de diálogo em primeiro lugar. E estimula a paz entre todos com 
projetos de paz e de dança, porque, como tem ocorrido a gente vê que tem ocorrido mais 
com meninas certas situações até porque existe uma competitividade entre elas  em 
relação a vestuário, a namoro e aí a gente procura sempre trazê-las, as partes,  e 
conversar  juntos pra tirar os ressentimentos. 

Como oferecer atenção suficiente aos alunos que passaram por bullying? 

 Chamar para conversar em particular para que superem o fato. E chamamos 
também os pais, porque a gente percebe que há um sofrimento assim deles, do aluno, e 
também da família em relação a isso. E eles cobram da escola que tome uma atitude. 

Como lidar com os alunos que praticaram o bullying de modo a alcançar suas 
necessidades? 



 
 

 Aí é que está o problema. Eu penso que estes alunos possuem uma baixa auto 
estima. E tento superá-la através desta pratica: nós passamos valores para esses alunos e 
conscientizamos a respeito das conseqüências deste ato. Que eles estão praticando hoje 
este ato mas outro dia pode ser ele que esteja sofrendo, sempre se colocar no lugar dos 
outros e não  ofender. O bullying é uma ofensa. 

Os pais sabem a quem procurar se eles estão preocupados com o bullying? 

 Se ocorre na escola, é o primeiro lugar que os pais tem que procurar. Eu penso 
assim, tem que nos procurar para a gente resolver. Eu até fico surpresa quando está 
acontecendo tantas coisas que a gente não está sabendo ainda, que os pais sabem 
primeiro. Tem alunos que se sentem tão intimidados que eles não conseguem conversar 
conosco. Eles primeiro falam com os pais e os pais é que nos trazem a situação. Então 
eu acho ótimo quando os pais vem na escola para falar suas coisas. 

Há especialistas trabalhando com a questão do bullying? Quem? 

 Na escola não e a gente nunca teve nenhum especialista nos apoiando neste 
sentido. A gente sempre foi assim com a nossa experiência ou tateando até meio que no 
escuro. Como é que vamos agir, o que vamos fazer e nem tinha nada escrito também 
sobre isso. Nem uma lei. Eu acho ótimo essa  lei. Eu acho que vai reduzir bastante até 
de uma certa forma  intimidar esses alunos que gostam de fazer essa prática. E eu penso 
que tem que punir, de certa forma tem que haver uma punição assim, através de valores, 
pra que , sei lá, na escola a gente pede que peça desculpas, que escreva alguma coisa. 
Eu acho que os alunos não sabem lidar com as diferenças. Eu acho que está tudo aí, 
então trabalhando os valores, as diferenças vai haver esse respeito. 

Como evitar o bullying? 

 Aí é que está. Orientar os alunos, melhorar o desempenho escolar, e eu acho que 
nesse momento aí a família tem que estar muito próxima; e o desempenho escolar ele 
não acontece só aqui, lá dentro de casa na família, com os pais ajudando, porque se o 
aluno está com bom desempenho escolar ele não tem porque estar com baixa auto 
estima e agir dessa maneira. O aluno que tem o bom desempenho ele não agride 
ninguém, ele não tem problemas assim. Eu acho que o aluno, tá bem relacionado, o mau 
desempenho escolar, promover o respeito aos demais, desenvolver ações para prevenção 
e combate, treinar docentes e equipes pedagógicas para diagnóstico do bulliyng. Acho 
que tem que haver mais isso; que o estado deveria nos dar mais esse preparo pra enfim, 
palestras, ouvir os especialistas. Outro dia eu vi na televisão uma psicóloga falando. 
Então todo dia a mídia tá batendo em cima dessa tecla; e pra nós professores é muito 
bom; nos dá suporte. E eu achei ótimo esse trabalho que tu estás fazendo e porque nos 
fez pensar mais, ler mais sobre o assunto e pensar em práticas para desenvolver na 
escola. No início do ano nós tínhamos pensado em trazer um palestrante porque nos 
chegou um folder de um deputado que não é o Adroaldo, se não me engano é o Mauro 
Zacher se oferecendo para palestrar nas escolas. Eu pensei em fazer isso. Tem turmas 
assim , que tem assim o perfil do bulliyng , em todos os sentidos; aparece mais em 



 
 

certas turmas. Inclusive ontem nós tivemos o Conselho de Classe e os alunos da turma, 
era uma sétima série, o ano passado e hoje é atualmente uma oitava, eles eram alunos 
participativos e tudo mais. Só que entraram alunos novos nesta oitava série que mudou 
todo o perfil da turma. A turma não consegue mais trabalhar com os professores, dar 
resposta, participar das aulas porque eles se sentem intimidados, com o que os outros 
novos vão fazer, porque eles riem a todo momento, eles dão apelidos, eles estão ali para 
zoeirar,  e os que querem participar acabam se tolhindo com receio de serem chamados 
de alguma coisa. 

Algum aluno teve alguma demanda significativa, algum posicionamento 
significativo em relação ao bulliyng, alguma iniciativa de algum aluno em relação a 
isso? 

 Não. Positiva em relação de... Ah o que é que nós vamos fazer para resolver, 
ainda não. E assim, já aconteceu de um aluno que gosta de fazer, fizeram com ele. 
Fizeram uma caricatura dele e aí ele se sentiu muito mal. Eu acho que ele se sentiu 
assim, ele viu o que é fazer com os outros e aí fizeram com ele. E ele nos procurou e 
depois a gente conversou com a turma toda. Eu acho que naquele momento ele percebeu 
o que ele fazia também... É interessante isso aí, porque a coisa volta. Não vou fazer com 
outro o que não quero que façam comigo. Eu acho que tem que se posicionar assim. 

E uma última pergunta: eles tem comentado sobre essas notícias [sobre o bulliyng] 
que tem acontecido na imprensa ultimamente? 

 Sim, eles comentam e nós comentamos também; eles já estão entendendo mais, 
eles estão ficando mais ligados que isto é... eles falam assim: ah tu estava zoando né; 
eles acham que não é nada, no entanto é algo que chateia, que magoa; então agora eles 
já estão entendendo  que isto realmente é um ato que é impróprio, em qualquer situação, 
não só dentro da escola, em qualquer lugar. A gente percebe assim que muitos alunos 
freqüentam escola de futebol e lá eles tem uma outra atitude porque que eles são mais 
cobrados: se não seguir as regras do futebol  tu cai fora . Na escola eles acham que nada 
vai acontecer. Não dá nada. Não, dá sim. Existem comissões dentro de uma escola . 
Porque eles acham  Ah!  é escola pública vou freqüentar, vou fazer o que eu quero, ah 
não dá nada. E até os pequenos já dizem  que não dá nada. 

Enfim, eu lembro que desde criança que já existia isso aí. E a gente, só pelo fato de o 
outro ser diferente acabava ... ou muito quietinho acabava criando um preconceito em 
cima. 

 

  

Para a Vice-Diretora 

A escola já enfrentou problemas com o bullying? 



 
 

Sim. A nossa escola já enfrentou e ainda enfrenta problemas com o bullying. 

Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 

Eu acredito que sejam intimidações, tanto físicas como verbais como 
empurrões,chingamentos, ameaças.Isto que eu percebo no dia a dia da escola. 

Como a Senhora vê as atitudes dos professores em relação ao bullying 
(indisciplina, incivilidade, provocação, falta de respeito) praticado pelos alunos 
entre si? 

Eu percebo que nós, professores, sentimos falta de um respaldo eficaz para abordar 
estes gestos de incivilidade. Eu vejo como se fossem fios invisíveis vindos por trás 
dessas humilhações, dessas palavras grosseiras, dessa falta de respeito enfim, fios 
invisíveis por trás do bullying. 

A Senhora considera que se dá bastante importância ao bullying atualmente? 

Ultimamente sim, cada vez mais, felizmente. 

O bullying é uma questão de distância social? 

Para entender melhor esse fenômeno do bullying, nós aqui na escola, estamos tentando 
também identificá-los. Para isso nos apoiamos em alguns autores, como Nancy Day. 
Que reconhece quatro fatores que possam contribuir para o desenvolvimento do 
comportamento de bullying. Seria o primeiro uma atitude negativa presente no cuidador 
de uma criança ou do adolescente. No segundo, a tolerância excessiva que esses 
cuidadores possam ter frente ao comportamento agressivo dessas crianças ou 
adolescentes. Um terceiro pilar seria quando o cuidador, ou pai, possa fazer uso do 
poder e violência para controlar seu filho, criança ou adolescente. E um quarto seria 
uma tendência normal da criança. Então eu imagino que esses ingredientes que eu 
chamo de fios invisíveis constituem o terreno fértil para o comportamento de bullying. 
Então, respondendo a pergunta, eu não veria tão somente como uma questão social. Mas 
também está intimamente ligado principalmente ao núcleo familiar.  

 

 

 

O que a Senhora recomendaria para amenizar este problema? 

Eu ainda continuo me valendo dos grandes autores, como DuPaquier pra refletir e agir 
principalmente sobre esse problema, isto é, nós aqui da escola prestamos muita atenção 
a ocorrências desses fatos de incivilidade aqui no ambiente, pois eles podem tornar a 
convivência com muita hostilidade. Então nós prestamos muita atenção para o 
comportamento dos alunos. 



 
 

Na sua opinião, como o bullying afeta o insucesso escolar e a evasão escolar? 

Quando nós estamos voltados para situações que envolvem bullying nos falta espaço 
mental para investir no funcionamento da escola. Aí impede, dessa forma, que a escola 
cumpra a sua função institucional, que é de ensinar crianças e jovens. 

Há alguma tendência na progressão deste fenômeno?  entre as meninas? entre os 
portadores de necessidades especiais?  entre os alunos de baixa condição 
econômica? 

Sim. O portador de necessidade especial, não. Nunca nós constatamos aqui na escola. 
Pelo contrário, sempre há mais solidariedade, mas diria, sim, que pode haver tendências 
tanto em aspectos externos quanto aspectos internos. Inclusive aqui eu gostaria de 
abordar a feminilidade de modo geral, que é mais subliminar, e os meios eu vejo como 
os meios de comunicação como a televisão e o computador, interferindo principalmente 
nos nossos jovens. Este ano nós tivemos uma situação de bullying através da internet 
que foi bem complicado. E também a gente pode ressaltar aspectos internos como a 
idade e escolaridade de alunos. 

Quais têm sido as propostas do Estado para a questão? 

Eu sei que existem, pois inclusive existe um projeto de lei nesse sentido, mas eu 
desconheço. 

Quais têm sido as propostas de entidades colaboradoras da Escola para a questão? 

Praticamente nós não dispomos. 

Como evitar o bullying? 

Olhe, eu acredito que é através do diálogo. Porque eu entendo que a comunicação não 
violenta seja o canal eficaz nas relações humanas. Então nós devemos apostar na 
superação de conflitos através do diálogo. Além disso, acreditaria em uma abordagem 
transdisciplinar, com a contribuição da sociologia, da ciência política, da psicologia, da 
ciência de educação e da justiça criminal. Acho muito amplo, mas que bom que nós 
estamos falando sobre tudo isso. 

 

 

Para a Professora 

 

A escola já enfrentou problemas com o bullying? 

Sim com bastante freqüência nossa Escola enfrenta este tipo de problema.  

2.   Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 



 
 

Apelidos, intimidações. No nosso caso aqui, até pela internet eles usam esse meio para 
intimidar uns aos outros. Alguns casos cobranças materiais. 

A Senhora percebe muitos alunos isolados dos outros alunos por motivo de mágoa 
ou medo? 

Com certeza. Basta eles serem um pouco diferentes da maioria que eles já são isolados. 
Inclusive, isso me chama a atenção que alguns alunos essa diferença por eles por serem 
mellhores que os outros, aqueles que estudam, aqueles que fazem todas as atividades, os 
mais responsáveis, os mais participativos. Muitas vezes eles são isolados pelo resto da 
turma e acabam até desistindo dessa postura deles para poder se igualar ao resto e serem 
aceitos. Isso é uma coisa que preocupa porque acaba nivelando por baixo. 

A Senhora percebe critérios de popularidade entre os alunos que levam a conflitos 
ou situações de desigualdade? 

Infelizmente, os mais populares são exatamente aqueles que provocam as situações de 
conflito na turma. A turma acaba achando engraçado aquilo, e eles acabam se tornando 
mais populares do que os outros. 

Uma pergunta fora do roteiro: A Senhora acha então que muitos deles acabam 
desistindo de serem os melhores alunos para serem mais populares? 

Em alguns casos acontece isto. 

O que a Senhora pensa que é necessário fazer: ajudar os alunos que criam 
situações difíceis ou ajudar os alunos que estão tímidos, desmotivados? 

Eu acho que a gente tem que ajudar os dois. Tanto os tímidos quanto aqueles que 
provocam situações de conflito, necessitam de ajuda. 

A Senhora considera que se dá bastante importância ao bullying atualmente? 

Aos poucos a sociedade está dando uma importância maior ao bullying, principalmente 
a escola. Como a gente vivencia isto, pra nós é um transtorno, a gente acaba tendo que 
estudar, tendo que ir atrás e de que maneira a gente vai melhorar e vai solucionar isso 
pra tentar resolver esse problema. Que essa situação seja pelo menos amenizada. 

O que a Senhora pensa de atividades que motivam os alunos a desenvolverem 
relacionamentos mais positivos entre eles próprios, evitando incivilidades? 

Acho muito positivo. Se a gente conseguisse motivar os alunos a terem relacionamentos 
mais positivos, eu acho que a gente conseguiria um resultado melhor, tanto em relação 
ao bullying quanto em relação a todos os resultados deles, de notas, de participação e 
tudo. Nesse momento eu encontro dificuldades em motivar os alunos. A gente propõe 
uma coisa, propõe outra.  Está difícil encontrar alguma coisa que deixe eles motivados. 
Então no dia que tu tiver, por favor, traga elas aqui que elas serão bem aceitas. 



 
 

A respeito dessa motivação, o que a senhora acha desse projeto de lei que trata do 
bullying, que foi aprovado pela assembléia legislativa. A senhora tem algum 
conhecimento já do projeto? 

Eu não li o projeto de lei, para ser bem sincera. O aluno que faz o bullying não deve ser 
punido. Eu não acredito numa educação que não tenha punição. Algum tipo de ... 
Quando eu falo em punição, não é uma coisa assim drástica, mas eu acho que para tudo 
o que a gente faz a gente tem que arcar com alguma conseqüência e o que mais a gente 
ouve falar dos alunos quando eles fazem alguma coisa errada e a gente chama atenção: 
ah professora isso não dá nada. Eles estão acostumados com o não dá nada. Eu acho que 
a gente tem que partir para outro tipo de coisa, tem que mostrar para eles que existe sim 
conseqüências para todo tipo de atitude e que eles devem sofrer essas conseqüências. 
Seja tirar um dia um jogo de futebol que eles queiram muito. Eu não sei exatamente o 
que, tem que sentar e pensar. Sinceramente, se não houver algum tipo de punição eu não 
acredito que possa haver algum tipo de resultado.  

Quais são as causas do bullying e dos comportamentos indisciplinados, na sua 
opinião? 

Na minha opinião,  é a falta de limites e a desarmonia nos lares, são os principais 
causadores disso aí. Os pais estão muito ausentes e quando a gente fala em ausente eu 
não falo de quantidade de tempo, eu também sou uma mãe ausente, eu estou muito 
pouco tempo com os meus filhos em casa. Mas quando eu estou eu dou qualidade, tenho 
um relacionamento de qualidade com eles, não deixo de dar limites. Eu acho que o que 
falta hoje são pais mais presentes que dêem limites para os filhos; família harmoniosa, 
mães que vem de pais separados, uma família de vários irmãos, cada um com pais 
diferentes, na minha opinião isso aí é o grande responsável. 

O que se pode fazer para conscientizar os pais de que filhos em processo de 
indisposição ou conflito nos relacionamentos escolares podem ter seus 
desempenhos escolares prejudicados? 

Eu acredito que a gente tem que trazer profissionais, oferecer palestras. Como buscar, 
como convencer os pais a assistir. Se eles assistissem, se eles trocassem idéias. Se eles 
vissem que tem outros pais com os mesmos problemas que eles tem com os filhos, isso 
poderia ser bastante útil. Agora a dificuldade que eu vejo é de que maneira estimular 
esses pais a virem assistir essas palestras. Eles estão muito pouco presentes na escola. 

Na sua opinião como o bullying afeta o insucesso escolar e a evasão escolar? 

Está diretamente ligado tanto ao insucesso quanto à evasão escolar. O aluno que sofre 
algum tipo de bullying não tem estímulo nenhum para voltar à escola. Ele acaba ficando 
em casa, desistindo de estudar. 

Como evitar o bullying? 



 
 

Eu não sei se a gente consegue evitar, mas pelo menos amenizar com um trabalho 
constante nas turmas que valorize e que incentive o bom relacionamento entre colegas, 
onde eles aprendam a se respeitar e aceitar diferenças. Alguma coisa que 
conscientizasse eles de que as pessoas são diferentes e que eles tem que se aceitar dessa 
maneira  e não querer impor que o outro seja igual a eles e também alguma coisa que 
eles sentissem a necessidade de se ajudarem, que eles dessem importância, pô, se ele 
tem uma dificuldade nisso, ao invés de cair em cima desse meu colega diante dessa 
dificuldade vou ajudar ele a superar essa dificuldade e ao mesmo tempo reconhecer a 
minha dificuldade em outro tipo de disciplina e pedir ajuda de um colega que saiba 
mais, que ninguém sabe tudo de tudo, que ninguém é perfeito, que eles se 
conscientizassem dessa necessidade de que formando um grupo e se ajudando eles vão 
crescer todos juntos  ao invés de ficar o mais forte querendo cair sobre o mais fraco, eu 
acho que a gente vai conseguir bastante. 

 

Para a Professora 

A escola já enfrentou problemas com o bullying? 

Sim. Não só a nossa escola como outras escolas enfrentam problema com o bullying, 
uma questão atual que os colegas, entre alunos, entre alunos com professores, isso hoje 
em dia, atualmente, cada vez mais cresce, eu vejo, nas instituições escolares. 

Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 

Apelidos.  Um colega chama o outro de alguma coisa que achou parecido, bola, seco, 
criança muito magra, ou quando um outro apelido cômico, assim como  provocar os 
professores com palavras, como velha, gorda e assim por diante. 

A Senhora percebe muitos alunos isolados dos outros alunos por motivo de mágoa 
ou medo? 

Sim, eu acho que esse tipo de atitude é uma atitude violenta, violentam as pessoas, os 
colegas que fazem isso agridem com palavras e essas agressões, fazem as crianças que 
sofrem se retirarem,do meio de convívio, terem muitas vezes medo de virem à aula e se 
acham prejudicadas isso aí é uma onda que gera conseqüências graves, até mesmo a 
gente pode chegar a uma evasão, a evasão escolar por parte de alguns alunos por se 
sentirem constrangidos de irem a escola, a escola já cria esse medo; até o próprio 
professor em relação ao aluno, às vezes taxa sem querer o aluno de alguma coisa, os 
próprios colegas, eles vão se retirando da escola. 

A Senhora percebe critérios de popularidade entre os alunos que levam a conflitos 
ou situações de desigualdade? 

Esses alunos que colocam apelidos, falam, esses que se tornam populares nesse sentido, 
esses que ficam rotulando, esses que criam, esses que tem criatividade para rotular eles 



 
 

se tornam líderes da turma, eles se tornam ídolos até, por rotularem professores, alunos, 
agredir, então eles vão ter um papel de destaque negativo, eu entendi essa questão 
assim, como tu coloca, se os alunos que tem, que fazem o bullying se tornam 
populares.É isso? É essa a questão?  Então eu acho que eles se tornam líderes negativos. 
Eles se tornam populares por estar tendo aquela criatividade de rótulos 

O que a Senhora pensa que é necessário fazer: ajudar os alunos que criam 
situações difíceis ou ajudar os alunos que estão tímidos, desmotivados? 

Olha, eu penso que é necessário ajudar ambas as partes. Que é uma discussão sobre o 
que que é o bullying, fazer palestras na escola, ajudar esses alunos  verem o quanto eles 
estão prejudicando esses que se tornam desmotivados. Eles se tornam desmotivados, 
tímidos e retraídos por esse tipo de atitude , eu acho que as ações que a escola deve 
tomar, algumas medidas imediatas, é ambas partes, a escola, pais, alunos, terem 
conversas, discutirem , falar sobre o assunto, mostrar que esses assuntos, que essas 
palavras  tornam-se prejudiciais a um grupo que não vem freqüentando a sala porque 
estão se retraindo e interfere no desenvolvimento cognitivo, afetivo, desenvolvimento 
educacional , mostrando que através do diálogo é possível não falar mais sobre isso, 
denunciar quem fala, transformar atitudes em ações, denuncie, fale, as pessoas não 
devem se retrair, devem é tomar atitudes contra pessoas que ficam tomando esse tipo de 
atitudes agressivas deixando o outro grupo retraído. Então a maneira de motivar é você 
fazer com que os que estão retraídos e os que estão cometendo esses atos de violência 
conversar, mostrar que esse lado que comete essa violência está prejudicando esses que 
estão retraídos. Conversar junto com pais, com a escola, fazer grupos de apoio entre os 
próprios alunos, para dizer não vamos cometer isso, não pratiquem o bullying, vejam o 
que ele pode fazer, todo o mal que ele faz, não tem benefício, só mal. Eu acho que 
através dessas ações, todos engajados em um propósito só, em um objetivo é uma forma 
de ajudar os alunos a administrar melhor essas situações. 

A Senhora considera que se dá bastante importância ao bullying atualmente? 

Sim, a cada dia a gente vê palestras, propaganda em TV. É o último grito falar nisso, 
conversar, agora eu não sei até que ponto isso está incentivando a ser criticado. O que 
que é bullying? É isso, é isso. As pessoas ficam curiosas, ah é a nova forma e também é 
a forma que a gente vê que as pessoas através dessa propaganda é uma forma de ações 
como eu acabei de falar, de fazer que as coisas se amenizem porque antes não se falava, 
a mídia não alertava, não se tocava muito no assunto. Ultimamente a gente vê, mas o 
que está se fazendo, se dando essa importância atual que eu acho que é uma forma de 
esclarecer como podemos saber que nós podemos evitar esse tipo de atitude. Nós 
podemos nos resguardar disso. Tem uma forma de se resguardar. 

 

O que a Senhora pensa de atividades que motivam os alunos a desenvolverem 
relacionamentos mais positivos entre eles próprios, evitando incivilidades? 



 
 

Ações de solidariedade, de relacionamento, ações sociais positivas, fazer uma festa que 
cada turma vai ajudar um pouco, mostrar que cada um é solidário com o outro; fazer de 
repente uma festa jovem onde cada um vai participar um pouco, cada um vai ter seu 
papel importante, ninguém vai ser menor do que o outro, construindo aqui na escola o 
que aqui não temos: um grêmio estudantil, uma instituição dos alunos para eles 
cuidarem ações como um jogo no esporte, de maneira tranqüila, sem brigas, mas isso 
depende de muita conversa que a escola tem com os alunos, professores, conversar, 
daquela forma que não se gere esses tipos de violência com palavras. 

Quais são as causas do bullying e dos comportamentos indisciplinados, na sua 
opinião? 

Eu acho que o bullying sempre existiu, sempre existiu a coisa de falar, fazer o bullying 
com a professora, falar o aluno com aluno. Só que atualmente eu vejo que isso, não só o 
bullying, mas todas as formas, todas ações dessa nova geração estão sendo modificadas 
devido a um fator muito importante que eu acho que foi a instituição família, a 
instituição família não ser mais a instituição viva que existia, porque hoje em dia a 
família não é a mesma família que eu tinha, de pai e mãe presente, aquela família onde a 
mãe ficava em casa, hoje em dia o normal é não existir casamento, os pais ficarem 
separados, cada um trabalhando, buscando as suas realizações, e os filhos passarem o 
dia na escola e a educação dos filhos passou para as mãos da escola. É dever da escola 
educar. Então agora o bullying é mais uma coisa que a sociedade deixou para a escola 
resolver, isso não é discutido na família, que os pais não tem tempo de discutir; esse 
bullying sempre existiu; ele está só se desenvolvendo mais porque de repente aquela 
família que educava, que até reprimia muitas vezes, porque hoje em dia nós não somos 
mais reprimidos na família, deixava a gente ficar mais travados. Hoje em dia não existe 
mais essa instituição família e nós estamos soltos aí, fizemos o que queremos, e cabe à 
escola agora discutir mais um assunto dentro da escola, porque esse assunto não é 
discutido dentro da família. Cabe à mídia discutir esse assunto na mídia, passar a tratar 
na televisão, com um artista falando porque esse assunto não é discutido como a 
camisinha, como o anticoncepcional, não é discutido dentro da família abertamente. 
Essa questão é outra questão que a família não divide, a família deixa a escola discutir 
sozinha. Por isso que hoje em dia cada vez mais a criança chega sem limites e vai 
fazendo o que ela quer.  

 

Não sei se tu concorda comigo?  

_ Concordo. Eu acho mesmo que é uma questão que poderia ser muito trabalhada pelas 
famílias, havendo a família, porque às vezes o pai é falecido... 

_ Mas às vezes o pai nem é falecido mas é a mesma coisa que fosse. Porque não 
participa. A mãe não participa. A mãe não tem tempo. A  mãe não é cobrada. Eu tenho 
uma filha de 21 anos e eu trabalho muito. Eu trabalho 60 horas, mas eu sinto isso na 
minha pele. Isso que ela passou toda a infância dela até os 12 anos mais ou menos com 



 
 

a presença da mãe. Eu dentro de casa. E ela sente muito a minha falta e eu sinto muito 
assim. Cada minuto que eu estou em casa eu sou sugada, eu tenho que discutir um 
assunto da faculdade com ela, eu tenho que dar afeto a ela, eu tenho que dividir uma 
maçã, uma bolacha, um chimarrão. O filho sente a sua necessidade. Um chingão, um 
corretivo, e a família hoje em dia não está exercendo essa solidariedade, essa divisão, 
esse corretivo que os filhos tem. Então cada vez mais os filhos ficam sem limite, e 
ficam praticando tipos de atos como este. 

_ Agora tem uma questão assim. Parece que hoje em dia tem uma cultura de que a 
família já não tem mais o direito de cobrar, que os filhos tem o direito de ser 
independentes. Parece que há uma cultura meio subterrânea que faz passar as coisas 
neste sentido. 

_ Eu acho que não é nesse sentido. Eu acho que é mais fácil dizer um sim do que um 
não. É mais fácil uma mãe dizer pro filho: quero comer um chiclete de almoço – (não 
quero me incomodar) ah come. Do que dizer não por causa disso, disso, disso. Demora 
muito o não. As famílias não tem tempo pro não. Só tem tempo pro sim.  Que os filhos 
estão sendo criados assim, eles que cobram. Porque tu é assim. Um professor que cobra 
em sala de aula, que quer ver caderno bonito, que quer ver caderno arrumado que quer 
ver uma criança bem sentada pra não ter problema de coluna, uma sala bem 
disciplinada, é um professor chato, é um professor rigoroso. Que cobre o mínimo. O 
professor que sempre diz sim, que tudo tá bom... Mas daqui um tempo os alunos vão 
lembrar daquele que cobrou, porque aquele  demonstra carinho pelo modo que ele tem, 
carinho pelos alunos e não está se violentando profissionalmente. Está tendo uma ética 
com ele próprio. Eu acho que assim é a família também. Eu me sinto muita vezes 
relapsa na parte familiar porque o mundo moderno cobra isso da gente. Tudo é dinheiro, 
segundo o capitalismo, num país capitalista, nessa forma de globalização. A tua filha 
pode cobrar de ti um ato, mas vai te cobrar também um sapato, uma roupa do consumo 
aí, hoje em dia o que vale, a religião é o consumo. Esse modo americano da gente ver a 
vida. O consumo, para um país não estruturado pro consumo, nós somos consumistas 
demais. Então, cada vez mais, essa falta de tempo em busca do dinheiro que é um fator 
do sistema econômico em que a gente vive, que a gente não tem tempo porque tem que 
trabalhar pra ganhar dinheiro. Nós estamos deixando os outros valores de lado. Essa 
divisão, essa solidariedade com a família; até tem uma propaganda na TV que mostra 
como era bom os almoços de antigamente. Fazer uma comida. Sentar toda a família. 
Hoje em dia será que esse núcleo consegue se reunir? São poucos que conseguem. Esse 
núcleo familiar e que a criança sente falta. Qual é a criança que não gosta de estar do 
lado de uma avó? A avó olhar o seu caderno da escola. A mãe mostrar os erros, sentar e 
fazer um tema. Eu sinto até hoje do cheiro da mãe apagando a mão com a borracha o 
meu caderno, fazendo assim e me dando o lápis para mim fazer a conta de novo. A 
taboada. Issso aí são coisas que marcam a vida da gente. Essa família não existe mais.  

Mas isso tudo é culpa do sistema econômico em que a gente vive. É tudo reflexo. 



 
 

 O que se pode fazer para conscientizar os pais de que filhos em processo de 
indisposição ou conflito nos relacionamentos escolares podem ter seus 
desempenhos escolares prejudicados? 

Chamar os pais pra Escola pra eles terem mais participação, mostrar tudo o que os 
alunos que sofrem pelo bullying, são constrangimentos que se passam tanto os alunos 
quanto os professores, cobrar através de gestos dos pais, diálogo em casa. Tudo é o 
diálogo. Conversar com seus filhos, esses que pratiquem e aqueles que são agredidos 
com esse ato, pra sintonizar, não deixar se levar por esse fenômeno o bullying, de forma 
isso é uma questão muito de conversa, da participação dos pais na escola, eu vou bater 
na mesma tecla de novo, da instituição família, que a família abandona a escola, a 
família, hoje em dia, o menino que faz aquilo que é o bullying, vai pegar lá atrás, como 
é que é a origem desse menino. Aí tu vai vê ali: esse menino é criado pela amante do 
pai, que a mãe morreu, o pai fugiu porque roubou, o menino não tinha casa, tá na rua 
jogado, aí tu vai atrás daquele que está fazendo isso, e tu vê a origem de toda a estrutura 
familiar dele, que hoje em dia a desestrutura familiar é mais normal que uma estrutura. 
Nas famílias de classe média a gente vê alta, cada vez mais gente visada e baixa, cada 
vez mais, e a média tenta segurar. Hoje em dia serve de zomba o casal ficar lá casado 
quinze anos. Ah, conseguiram ficar quinze anos casados, é uma só, ou é duas; a minha 
filha, por exemplo, dizia que na turma dela ela era a única que o pai e mãe não eram 
separados; quando eu me separei ela se sentiu normal. Mas não é isso o que é hoje em 
dia? 

 _  Minha avó dizia que antigamente os casamentos eram para durar 50, 60, 70 
anos. 

_ Por um lado era uma boa essa durabilidade. Por outro lado, não existia, 
principalmente para a mulher, porque era uma sociedade muito machista, a mulher era 
abafada, muitas vezes ela nem queria se casar, a mulher se frustrava. Tinha que ficar lá 
com um homem o resto da vida. Aquelas que se libertavam com mais facilidade eram as 
líderes. As Joanas D‟Arc da vida. Mas, por outro lado, nem muito pra um lado nem pra 
outro. Hoje em dia tu tem a tua opinião própria. Se tu quizer continuar casado tu 
continua. Hoje tu exerce o livre arbítrio. 

_ Por falar nessas questões, assim, questões de gênero, eu acho que foi feita uma 
pergunta nesse sentido. O bullying , às vezes ele é mais verbal, as vezes ele é mais 
físico. Ele na escola, assim, ele acontece mais com os meninos, mais com meninas? 

_ Olha, eu acho que a coisa está igual para os dois lados. Se eu entrar numa sala de aula 
tem que ver também..., pegar a lista de chamada ver quantas meninas tem numa sala. Se 
pegar uma sala de 30, claro que o número de meninas vai ser maior que o número de 
meninos. Então a média do índice de natalidade no RS, nasce mais meninas do que 
meninos. Então tu vai ver, a média atinge mais as meninas, mais as meninas. Tu já fez 
essa pesquisa? 

_ Tem alguns dados sobre isso já... 



 
 

_ Se tu pegar um dado empírico mesmo certo, teria que ver se atinge e eu acho que está 
igual. As meninas tem mais uma questão que colocar entre elas, falar entre elas, 
palavras. 

_ Tem alguns tipos de comportamento que a literatura diz que são mais típicos dos 
meninos e das meninas. Por exemplo, os meninos eles praticam mais o bullying físico.  

 _ Mas como que é o bullying físico? 

_ É chute, pontapés, etc.; as meninas, mais o verbal;  

_ E o adulto pratica o bullying? 

_ O adulto sim. 

_ Mas uma minoria. 

_ A questão do adulto, o bullying do adulto já não é tanto na escola, o adulto é o 
bullying na situação de trabalho, na empresa, nos lugares onde há mais competição. 

_ Não. Mas aí é a realidade de cada um. Uma criança vai praticar na instituição que ela 
vem. O adulto no lugar onde ele convive mais.  

Depois a 10. Na sua opinião ...,a evasão,  foi aquilo que eu falei no início. Eu falei que a 
própria, o verbal, como o físico, vai fazendo com que a criança mais retraída não queira 
mais vir para a escola. Daí vai não freqüentando. Vai: Um dia eu tou doente. Um dia eu 
tou  com dor de barriga. A mãe chega, isso a gente vê mais nos pequenininhos, eu 
convivo com isso. Eles chegam, quando quer que o pai vai embora, eles sabem que o 
colega vai retrucar eles. Ele começa a chorar, quer ir embora.  Aí começa a simular que 
está com enjôo, com dor de cabeça, dor de dente, até que o pai vai entrando no jogo 
psicológico, em vez de conversar, colocar a questão, conversar com os professores, 
porque tem que conversar, porque causa até um trauma pra criança. E aí ela quer ir 
embora. Fica desesperada e quer ir embora. Daí cada dia que ela pensa vir na escola vai 
simular uma doença, de repente psicologicamente vai ter essa doença pra não ter que vir 
na escola. Vai evadindo. Com isso vai prejudicando, claro que muito influencia no 
aprendizado. Prejudica que a escola vai se tornar um lugar de repúdio. 

_ Agora tem um tipo de bullying que seria o bullying mais importante, que é o bullying 
social. É aquele que visa a exclusão do aluno. 

_ Sim, o próprio professor pode praticar esse bullying, o próprio professor pratica, 
quando assim ó, vou dar um exemplo: dentro da escola o professor faz aquele bullying 
de excluir. Ah eu tenho um aluno do “Acelera” que é um curso de avançar, quem 
avançasse e estava lá na terceira série e avançasse dois anos iria para a quinta esse ano. 
Eu sinto que tem uma questão dessas dentro da sala de aula, hoje em dia, que aconteceu 
na nossa escola , que a gente vê a exclusão de certos colegas, em relação aquele, ah veio 
lá daquele curso rápido, então é um modo que a gente tem de excluí-lo. Mas eu acho 
que até a sociedade hoje em dia, numa ação geral, não está ajudando a não exclusão. 



 
 

Deficiente, já existe toda uma cidade planejada, não o que a gente quer, mas já está 
existindo. Campanhas para o deficiente. Que era um modo de excluir, não era? Não sei 
se é nesse sentido que tu quer falar? 

_ Também. Também. 

_ Mas além do também, qual é o outro sentido tu fala? 

_ E que às vezes também o bullying social, ele exclui não só aquele que tem as 
dificuldades, como às vezes, - nós estávamos conversando, não sei se foi hoje ou se foi 
outro dia, que o bullying ele exclui os melhores também. Às vezes alguns alunos 
acabam em pouco tempo tendo vergonha de tirar notas altas. 

_ São os NERDS. Ah. Eles têm vergonha porque os outros falam: Ah lá vai aquele. Ih 
até tem um caso de um aluno que. Até os professores excluem ele um pouco. Porque ele 
sabe muito. Ah eu vou pedir um DVD do Chico Mendes. Ele sabia tudo sobre o Chico 
Mendes. Sempre quer saber mais que todo mundo. Sempre quer estar na frente. Aí todo 
mundo: ih, já quer, até os professores de vez em quando excomunham sic logo. É, eu 
acho que tudo deve ter a sua medida, saber lidar com isso, a gente tem que ter jogo de 
cintura pra não chegar a esse ponto. Nem de excluir e nem de ficar também usando só 
aquele como exemplo, achando que vai incentivar e motivar os outros a ser igual a eles, 
mas a gente está errando também. A gente acaba excluindo todos também. A gente 
como professor.  

 

Na sua opinião como o bullying afeta o insucesso escolar e a evasão escolar? 

Respondida no decorrer da conversa na pergunta anterior. 

Como evitar o bullying? 

Eu acho que aquela questão que eu já falei que a escola enfrentou problemas com o 
bullying. Como evitar? Com ações que eu já falei, da escola, ações de diálogo, 
conversa, chamar a comunidade, mostrar o que é, quais as conseqüências, entraves pra 
aqueles que sofrem e pra aquele que faz e através disso e de programas, filmes, jornais, 
reportagens, sobre o que está acontecendo, dizer que dentro da escola da gente acontece 
isso, conversar com eles pra resolver de forma mais civilizada esse problema. 

 

Para uma funcionária 

 

A escola já enfrentou problemas com o bullying? 

Que eu saiba, não. Apesar de eu estar há pouco tempo aqui, 6 meses. Não conheço 
nenhum caso. 



 
 

Que tipo de problemas podem ser caracterizados como bullying? 

Eles se respeitam muito, eu tenho notado isso. 

A Senhora percebe muitos alunos isolados dos outros alunos por motivo de mágoa 
ou medo? 

Sim. No recreio eu noto isso. Há alunos isolados. Eu não sei se por timidez, mas eu 
creio que é mais por timidez. Porque os outros procuram as amizades deles, se entrosar, 
principalmente quando estão no pátio. Mas tem um que eu tenho visto. Mas não por os 
outros. É questão pessoal de cada um... Inclusive estão propondo até fazer teatro para 
eles se entrosarem mais, tirar a timidez ... Por apelido em alguém, abusar de alguém, eu 
nunca vi. 

A Senhora percebe competição por popularidade entre os alunos que levam a 
conflitos ou situações de desigualdade? 

Também não. Isso seria mais no caso da classe social. Que uns tem mais que os outros, 
eu não vejo isso. Se é exatamente sobre a escola, não. É mais ou menos o mesmo nível, 
a mesma coisa. Isso de classe social ou até mesmo de cor e, essas coisas eu não vejo 
aqui. 

O que a Senhora pensa que é necessário fazer: ajudar os alunos que criam 
situações difíceis ou ajudar os alunos que estão tímidos, desmotivados? 

Eu acho que todos devem ser ajudados, os que já são evoluídos a gente ajudar para cada 
vez evoluírem mais. E os que são tímidos, a gente dá ocasião para eles fazerem peças de 
teatro; para eles deixarem de ser tímidos. Porque às vezes isso vem de família. Não tem 
como a gente entrar lá na família, por isso a gente tem que orientar eles aqui na escola, 
pra ver que todos são iguais sendo tratados com respeito. Nós somos uma 
comunidade.Na comunidade não tem líder, não tem nada, praticamente pessoas iguais, a 
não ser para orientar. 

A Senhora considera que se dá bastante importância ao bullying atualmente? 

Sim. Claro que a gente tem que dar importância, porque a gente tem que prevenir isso. 
Saber como agir diante de casos, ficar claro que esse tipo de apelido, ninguém gosta. 
Servir de chacota para os outros, também não... Futuramente pode ficar um adulto 
reprimido... 

O que a Senhora pensa de atividades que motivam os alunos a desenvolverem 
relacionamentos mais positivos entre eles próprios, evitando incivilidades? 

Eu acho que isso aí já em de família. Porque eles aprendem. O pai e a mãe, sempre são 
exemplos. As raízes da gente. Se a gente não tem uma base boa assim, saber separar o 
que é bom e o que é ruim. Os dois caminhos que a gente tem, que é exatamente isso, 
uma orientação na adolescência eles são bem perdidos dos pensamentos. Então a gente 
já tem que desde pequeno orientar. O que é certo. A base de uma família é tudo. 



 
 

Futuramente, então a gente tem que tentar orientar o máximo que puder. Mostrar os dois 
lados. Pra aquele que é o bom e o certo. E pesar também, que tem vantagens e 
desvantagens, e mostrar como é que está o mundo...  

 

Quais são as causas do bullying e dos comportamentos indisciplinados, na sua 
opinião? [considerando que a senhora não viu bullying na escola, eu acho que 
nessa questão deve ser dado ênfase aos comportamentos indisciplinados então. 
Quais seriam as causas dos comportamentos indisciplinados? 

Eu acho que a falta de coleguismo, educação que já vem de casa, respeito, tanto por si 
quanto pelo próximo; e a pessoa não se ama, não se dá valor quando tem que ser 
humilde ela não vai saber mostrar esse respeito, essa educação. Respeito a pai e mãe 
primeiro, depois irmãos, os mais velhos, saber respeitar e respeitar o próprio colega e ao 
mesmo tempo se respeitar, porque se ele faz pro outro o que ele não gostaria que 
fizessem pra ele, então teria que pensar nessa questão. 

 

O que se pode fazer para conscientizar os pais de que filhos em processo de 
indisposição ou conflito nos relacionamentos escolares podem ter seus 
desempenhos escolares prejudicados? 

Conscientizar os pais através de reuniões e tentar falar porque também os pais já vem 
tudo de família. A pessoa adulta é mais difícil de mudar o pensamento, para orientá-los 
como se deve. Cada um vai orientar os filhos como acha que deve ser. A gente procura 
orientar os filhos para a sociedade, senão tudo o que está por aí errado. Está aí a 
televisão também pra ensinar, pra ver o que anda acontecendo, se prevenir com drogas, 
com as doenças, com várias coisas. E ensinando isso, mas os pais realmente...; mas a 
gente tem que tentar salvar a juventude. Os pais a gente diz que são pedras preciosas, 
mas lapidadas, aí já é mais difícil. A gente tem que cuidar da planta desde pequena. 
Depois de árvore grande, só com fogo mesmo. Então eu acho isso: orientando os pais, 
pra eles procurarem orientar os filhos em casa da melhor maneira. Dá o exemplo. Desde 
o hábito de fumar perto dos filhos, não discutir perto das crianças, não tratar mal os 
visinhos, isso aí tudo vai se repetir, que é mais fácil eles pegarem os hábitos maus do 
que os ruins. 

Na sua opinião como o bullying afeta o insucesso escolar e a evasão escolar? 

Se o aluno vai estudar, se tem um certo pessoal da turma, os colegas que começam a por 
apelidos, começa a falar da roupa que ele está usando, do corte de cabelo ou coisa 
assim, ele vai se sentir rejeitado. Ele vai se fechando dentro de uma ostra, de uma coisa, 
ele acha que dentro ele vai estar protegido. No momento que ele sair, se expor ele vai 
servir de chacota pros outros, ele vai ser prejudicado, ele vai achar que ele não é tão 
importante, ele vai se incomodar, tem várias coisas, ele não vai querer sair de dentro de 
casa, ou ele vai ser agressivo e vai tentar se defender como ele pode. Isso é que é pior, 



 
 

pessoal que é incomodado assim, tem que ter muito controle[com ele], pra passar pra 
[essa]outra pessoa que não é assim, que tem que fazer o bem. Então tem muitas que 
preferem sair da escola, ficar dentro de casa que eles acham que são protegidos... Não 
tentar ir pra escola. Ou dá revolta ou eles ficam tímidos. É como se diz, fechados, não 
falar com eles;  isso aí é o caso de trabalhar, de conversar, é  aí que entra a família, pai e 
mãe, cada um no seu papel, saber porque que o filho não quer vir, porque anda com nota 
baixa, que há algum problema, tentar fazer ele conversar e ver o que que há; às vezes, as 
outras pessoas também, quando ficham fechadas é pior. Eles não falam com ninguém, aí 
não se sabe o que que vai acontecer. 

Como evitar o bullying? 

Como evitar? Orientando e ensinando, pra não acontecer isso, tratar bem os colegas 
com respeito e tudo e fazer aquela pergunta: o que tu faz pro outro, gostaria que 
fizessem pra ti? Qualquer racismo e preconceito tem um jeito: não fazer. Evitar o 
máximo possível, mesmo sendo uma brincadeira, às vezes faz cinco ou seis rirem com a 
brincadeira, mas pode magoar o outro. Minha idéia é essa, de orientar sempre, ver o que 
é certo e o que é errado e estar sempre junto pra ver. Quem sofre e quem faz, pra ver 
que as pessoas iguais , gordo, magro, alto, baixo, esse tipo de coisa, que no fundo todos 
tem as suas qualidades. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


