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Resumo 

 

Este estudo é um trabalho de conclusão de curso que tem como objetivo analisar produções 

científicas, que propuseram intervenções para minimizar a prática de bullying no ambiente 

escolar. Ao considerarmos o bullying uma ação violenta pouco discutida no meio escolar, 

apesar de sua expressão neste espaço, conhecer algumas possibilidades já desenvolvidas 

permitem reproduzi-las ou elaborar outras que possam tornar a escola um lugar menos 

violento. Esse trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, em que foram analisadas sete 

produções científicas que tinham foco em intervenções do bullying. As pesquisas foram 

encontradas no portal de dissertações e teses da CAPES, por meio de combinação de palavras 

chaves. A análise foi feita com base no perfil dos pesquisadores, a fundamentação teórica da 

intervenção, os instrumentos de pesquisa e as intervenções propostas pelos autores. Destaca-

se que as intervenções foram feitas principalmente com professores, tendo em vista a 

necessidade destes serem mais capacitados para conseguirem lidar com situações de violência 

no cotidiano escolar, entendendo a prática pedagógica como uma ferramenta importante no 

combate ao bullying. Intervenções com alunos, pais e comunidade escolar também foram 

desenvolvidas. Acreditamos ser de fundamental importância de uma melhor capacitação dos 

professores em sua formação inicial, e a busca por uma formação continuada, para que 

consigam identificar e agir diante de uma ação violenta. 

Palavras-Chaves: bullying, intervenções, escola 
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1-Introdução 

 

Vivemos infelizmente cercados de violência que é retratada todos os dias em 

noticiários, jornais, novelas, filmes. Apesar de aparentemente serem realidades distantes, a 

violência está presente também em nossa cidade, bairro, na rua onde moramos, nos locais de 

lazer, no contexto escolar, entre tantos outros lugares. 

A violência é algo tão comum que há quem diga que não mais se assusta com sua 

expressão, mesmo quando revela brutalidade de quem pratica. É fato que a maior parte da 

população vive à sombra do medo, da insegurança, e tentando entender as razões para sua 

expressão e até onde ela pode chegar. 

Michaud (1989) citado por Pires (2010) relata que a violência tem ligação direta com a 

falta de Direito Humanos que deveriam ser garantidos para parte significativa da população, 

tendo em vista que muitos são expropriados do acesso a alimentação, saúde, moradia, 

educação, lazer, processos importantes na humanização. Porém vale ressaltar que não são 

apenas os que não têm seus direitos fundamentais garantidos que praticam violência. A 

violência está presente nas mais variadas classes e entre elas, e surge a partir de situações 

muitas vezes distintas, conforme explica Silva (2006): 

              A análise histórica tem mostrado que nenhuma classe social opta 

pela violência quando pode atingir seus objetivos pacificamente, da 

mesma maneira que nenhuma classe social vacilará em recorrer à 

violência quando seus interesses vitais forem colocados em risco 

(SILVA, 2006. P.38). 

 

Além disso, fatos de extrema violência são transmitidos como espetáculo de imagens 

em reportagens midiáticas explicitando o ato, mas na maioria das vezes pouco se discute 

sobre suas razões e tampouco sobre estratégias para diminuí-la, a não ser a necessidade de 

mais rigor na aplicação das leis criminais e na punição por meio da reclusão em presídios. A 

violência então, seja física ou psicológica apesar de constante, tem sido cada vez mais 

banalizada. 

A violência tem se manifestado em todos os lugares que se pode imaginar, e não só 

nos tempos de hoje. Martín-Baró (1983/1997) citado por Oliveira e Martins (2007) 

compreende a violência como um fator histórico, que não pode ser analisado sem levar em 

consideração o meio social em que ela ocorre. 
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 Candau et al.(2001) apud Oliveira e Martins(2007) corroboram com a concepção da 

origem social da violência que é refletida na escola, isto é, ela ocorre na maioria das vezes 

dentro do ambiente escolar muitas vezes como uma resposta para o que ocorre fora dela.  

Instituição de ensino e aprendizagem, de constante troca de saberes, valores, e de 

convivência interpessoal deveriam ser as principais características que permeiam o ambiente 

escolar. Porém, além dessas questões positivas, a escola traz em torno da sua existência 

questões negativas que são perceptíveis desde as escolas em épocas passadas até os dias de 

hoje. Tomando como base a escola nos tempos antigos, percebe-se ações que com o intuito de 

correção de alunos, utilizava-se de meios violentos para que “estes fora da lei” ficassem 

cientes dos seus direitos e deveres enquanto aluno, e alertando aqueles que por ventura 

pensassem em extrapolar em suas atitudes as possíveis consequências que poderiam assumir.  

Uma das punições que é bastante comentada é a famosa palmatória (NOVICKI; SCHENA; 

2010). 

Atualmente, essas formas de punição já não são utilizadas, mas em compensação há 

muitos conflitos quando se trata das relações aluno/aluno, aluno/professor e um dos casos 

mais frequentes e que tem recebido uma atenção especial em alguns estudos é o fenômeno 

conhecido como “Bullying”. Nesse contexto nosso objetivo geral foi analisar produções 

científicas, especificamente teses, dissertações e uma monografia, que propuseram 

intervenções de combate ou prevenção do bullying que foram desenvolvidas no ambiente 

escolar. 

A palavra Bullying é uma expressão inglesa que remete a “Brigão, e Valente” 

(ROLIM, 2008). Em diversos outros idiomas tentou traduzi-la, e têm-se significados como: 

intimidação, coação, agressão, provocação, implicar com o outro entre outros. Diante de 

inúmeras possibilidades e de interpretações para essas expressões, preferiu-se usar o termo em 

inglês quase como uma expressão universal. 

Há existência deste fenômeno ainda no século XIX, porém foi na década de 1970, nos 

países escandinavos que este assunto passou a estudado de forma aprofundada (ROLIM, 

2008). 

Segundo Greene (2006) apud Rolim (2008), o Bullying atualmente caracteriza-se por 

atos de agressividade física e/ou psicológica entre as crianças e adolescentes no ambiente 

escolar. Ocorre de forma repetida e consciente pelo agressor que vai prejudicar outra pessoa 
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ou um grupo. Comumente destacam-se como agressores os mais fortes ou mais influentes do 

que aqueles que sofrem a agressão. 

Nota-se que os agressores acreditam na vantagem de mostrar-se forte, de alcançar 

determinadas “vantagens”, de tomar posse de algo que pertença à vítima, ou somente para 

tornar-se popular e/ou pertencer a algum grupo. 

Constantini (2004) apud Rolim (2008), sobre a prática do Bullying afirma que: 

            As ações realizadas por intermédio do bullying são verdadeiros atos 

de intimidação preconcebidos, ameaças que sistematicamente com 

violência física ou psicológica, são repetidamente impostos a 

indivíduos mais vulneráveis e incapazes de se defenderem, o que os 

leva a uma condição de sujeição, sofrimento psicológico, isolamento 

e marginalização (p. 13). 

 

Segundo Pires (2010) é possível perceber facilmente que no Bullying, o agressor se 

satisfaz impondo medo, enquanto a vítima sofre por ser oprimida. 

É possível citar algumas características mais comuns nos agressores e nas vítimas: os 

autores desta violência são em sua maioria, fortes, pouco simpáticos, podem estar envolvidos 

em delitos, e podem já terem sofrido agressões parecidas, entre outras características. Já as 

vítimas possuem baixa autoestima, geralmente são mais fracos, mais tímidos, possuem pouco 

ou nenhum amigo. As vítimas geralmente sofrem em silêncio, e podem no futuro agirem de 

forma violenta, como se fosse reproduzir ou “descontar” o que sofreram (PIRES, 2010). 

O bullying na escola pode acontecer por diversos fatores decorrentes da intolerância às 

diferenças, sejam físicas, culturais, políticas, religiosas, de gênero, orientação sexual, cor de 

pele, rendimento escolar, habilidades diversas (PIRES, 2010). Às vezes iniciam com 

pequenos atritos que se tornam repetitivos e não são combatidos, e acabam tomando grandes 

proporções. 

Vivemos em uma sociedade com forte ligação com a imagem corporal, com as marcas 

que o corpo deixa, e representa em cada situação. O corpo é um dos fatores que influenciam 

no surgimento de apelidos, chacotas, juntamente com possíveis agressões físicas. A busca por 

um corpo perfeito, imposto na sociedade seja pela mídia ou por qualquer outro meio, é um 

fator que pode ocasionar exclusão daqueles que não o tem, sendo recriminado por muitos. O 

fato é que, a supervalorização do corpo, e das habilidades deste, infelizmente revelam cada 

vez mais o preconceito, e a exclusão de pessoas por pessoas. O corpo trás consigo uma vida, 

suas marcas, histórias, fatores sociais, históricos, raciais, e deve ser entendido assim, em sua 



12 
 

 
 

totalidade. Na atualidade, exibir-se é a porta de oportunidades, sabendo-se que para isso 

estamos sujeitos a julgamentos bons ou ruins, que vão trazer benefícios aos que se derem 

bem, ou até mesmo rejeição e invisibilidade aos que não forem aceitos nos padrões impostos. 

Tendo em vista a Educação Física, como disciplina que está intimamente ligada ao 

corpo e ao movimento, certos tipos de exclusão e rejeição são vistos com frequência nas aulas 

desse componente curricular. Diante disso, se justifica pela necessidade dos envolvidos no 

contexto escolar terem maior conhecimento de forma mais sistematizado sobre o bullying e 

suas peculiaridades, por meio de um estudo mais intenso sobre este fenômeno, e as possíveis 

formas de intervenções, uma vez que o contato direto no ambiente escolar trás à tona questões 

que nos fazem refletir sobre essas situações que estão se tornando cada vez mais corriqueiras, 

e uma análise com base em possíveis formas de amenizar a ocorrência do bullying, poderá 

auxiliar de maneira mais efetiva àqueles que buscam estratégias de lutar contra este fenômeno 

na escola.  

Neste contexto o Professor tem um papel Fundamental para intervir, mostrando a 

partir da prática pedagógica o quão maléfica é esta prática de violência contra colegas de 

classe, da escola, da sociedade como um todo. Assim é possível que os alunos percebam que a 

escola é e deverá sempre ser um local de convivência, apesar das diferenças existentes. 

As mudanças não dependem apenas do professor ou da escola, mas também dos pais e 

da comunidade tendo em vista que a violência não ocorre apenas dentro da escola, mas 

também em outros ambientes sociais. 
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2- Revisão de Literatura 

 

2.1 Violência na escola 

 

Como já citado na introdução, a violência é hoje um dos temas mais comentados e 

vistos em novelas e noticiários, filmes e até mesmo em jogos de vídeo games. É um fenômeno 

que pode ser considerado como um comportamento que causa intencionalmente intimidação 

moral e/ou física a outra pessoa, podendo ser classificada em vários tipos, sendo elas: física, 

psicológica, verbal, sexual, moral (GRANJA, 2006). 

Para vários pesquisadores que estudam a violência, ela é um fenômeno social  

caracterizado por uma imposição de algo realizado por uma pessoa ou grupo a outra pessoa ou 

grupo contra sua vontade ou natureza (VIANA, 1999, p.224). 

Tendo em vista as várias definições de violência, decidiu-se usar como base nesse 

trabalho os estudos de Chauí (1999) citado por Silva (2006) que diz: 

 

              A palavra violência vem do latim vis, força, e significa todo o ato de 

força contra a natureza de algum ser; de força contra a 

espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém; de violação da 

natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por 

uma sociedade; de transgressão contra aquelas coisas e ações que 

alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito; 

consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e 

abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 

intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo 

medo e pelo terror. Há violência quando, numa situação de 

interação, um ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, 

maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas, em 

graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua 

integridade moral, em suas posses ou em suas participações 

simbólicas e culturais (CHAUI, 1999 p.160 apud SILVA, 2006). 

 

Apesar de existir várias formas de violência, deve-se observar também como são suas 

manifestações. Segundo Viana (1999) apud Viana (2002): 

 

               Este conceito amplo de violência  nos permite  pensar  as  suas  

diversas formas  de manifestação: violência física, simbólica, sexual, 

etc. Porém,  a  classificação  das  formas  de violência é bastante 

problemática, pois ela pode variar  de  acordo  com  o  critério  

utilizado  e existem  diversos  critérios.  A violência pode ser 

classificada de acordo com as características comuns de suas vítimas  

(violência  contra  a criança,  contra  a  mulher,  etc.),  pelas 
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características comuns dos agentes da violência (violência  policial,  

realizada  pelos  policiais; violência  criminal,  realizada  pelos  

criminosos; violência estatal ou institucional, realizada pelo Estado,  

etc.),  pelo  local  onde  ela  ocorre (violência urbana, violência no 

campo, violência doméstica, etc.), pela forma como ela se realiza 

(simbólica,  sexual,  física,  etc.),  pelo  seus objetivos (violência 

revolucionária, cujo objetivo é a revolução; violência repressiva,  

cujo objetivo é  a  repressão,  etc.),  pelos  grupos  sociais envolvidos  

(violência  racial,  étnica,  de  classe, etc.),  pelas  suas  “motivações  

inconscientes” (violência reativa, violência vingativa, violência 

compensatória,  violência  recreativa)  (Viana, 1999, p.  225). 
 

Segundo Granja (2006) a violência contra uma pessoa pode ser classificada em 

violência direta e indireta. A forma direta é quando a violência acontece de maneira imediata 

à vítima, e a forma indireta é quando a violência é realizada no ambiente físico no qual a 

vítima se encontra, sendo através da destruição, do dano ou da perca de recursos materiais. 

Mesmo tendo essas duas classificações, o resultado final será o mesmo, pois atinge o 

indivíduo que será o alvo da violência. 

Dentre vários locais onde pode ocorrer a violência, encontra-se a escola.  

No ambiente escolar, pelo fato da intensa rede de relações interpessoais, conflitos 

ocorrem com frequência e com isso, fazem com que a escola esteja sendo vista como um 

lugar de violência constante. Assim, Granja (2006) cita que a escola é vista por muitos alunos 

como um local de violência, apesar de algumas ações ocorridas nesse ambiente não serem 

entendidas enquanto violência, como por exemplo, a falta de diálogo e de respeito entre 

aluno-aluno e aluno-professor, algumas falas mais punitivas dos professores em relação aos 

alunos considerados indisciplinados entre outros poderão contribuir para que alguns alunos 

acabem se afastando da escola, já que com ocorrências de casos assim, a instituição perde um 

pouco do sentido de local de formação do cidadão, de ensino-aprendizagem, e de troca de 

saberes e valores. 

É válido ressaltar que a violência não ocorre somente com as pessoas que frequentam 

o espaço escolar, uma vez que a própria escola sofre violência. 

A falta de recurso físico é um dos principais problemas enfrentados pelas escolas, 

principalmente quando pensamos nas aulas de educação física. A falta de bola, redes, de 

materiais esportivos e até mesmo a falta de uma estrutura física apropriada para as aulas 

dificulta muito, tanto para o professor passar o conteúdo para os alunos quanto para os 

próprios alunos de ter a facilidade de entender o conteúdo proposto pelo professor. 
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Além da falta de recursos físicos, a escola também sofre com os próprios profissionais 

que se encontram nela, pois se observa que o desinteresse deles com o seu trabalho vem 

aumentando mais, desmotivando aos alunos e a si próprios. Porém, não é apenas o professor 

que tem se mostrado desmotivado, uma vez que a causa dela pode estar também na ausência 

de motivação e falta de interesse dos próprios alunos. 

Então com essa variedade de situações, a facilidade da violência escolar existir é muito 

grande, além de ser um lugar onde a comunicação com pessoas e a convivência é bem maior 

dando mais abertura par tal ação. Como explicita Eyng (2011, p.70) apud Amorim (2012, 

p.8): 

              Convivências e violências nas escolas se constituem preocupação de 

pais, educadores, estudantes e pesquisadores. O tema é discutido e 

apresentado cada vez com mais intensidade e freqüência nas mídias  

             e requer análise cuidadosa que afaste os estereótipos, as visões 

radicais ou superficiais que culpabilizam ou criminalizam o 
indivíduo sem analisar os contextos históricos que lhes deram causa. 

 

 

Dentro da escola, pode-se encontrar violência de várias formas, muitas vezes por 

discussões a respeito da resistência ao convívio com as diferenças físicas, religiosas, políticas, 

ideológicas, étnicas, sociais, esportivas, sexuais, de raça, de cor, de cultura, de rendimento 

intelectual/esportivo (PIRES, 2010). 

Talvez por uma simples brincadeira ou apelido, a criança que é vítima de violência, 

poderá guardar consigo o sofrimento e revolta podendo desenvolver sofrimento psicológico e 

psicopatologias, além de poder criar um desejo de vingança contra aquele que lhe ofendeu, 

levando a fazer atos perigosos e levar até mesmo ao suicídio. Não só apelidos, mas um 

simples empurrão involuntário, um sapato ou roupa que não seja de marca, vira motivo de 

“zuação” e “chacota”, criando assim a exclusão dos alunos. 

Muitos se perguntam o porquê dessa reação violenta dos alunos, mas não é tão simples 

de responder. 

A criança e/ou adolescente que realiza essa ação pode ter passado por inúmeras 

situações que o levaram a agir dessa maneira, entre elas, podemos citar, por exemplo: uma 

educação conturbada no ambiente familiar, pode ter sido vítima de algum ato violento, como 

também pode estar refletindo a violência presente na sociedade em que está inserido. 
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Segundo Foucault (1987) apud Pires (2010), a violência pode ser praticada 

individualmente, mas também por grupo, o que torna mais preocupante a situação, pois é um 

grupo contra o outro, o “mais forte” contra o “mais fraco”. Na escola, esses grupos (ou 

mesmo um indivíduo), seja de modo formal ou informal, colocam apelidos pejorativos a partir 

de características pessoais, fazem fofocas, piadas e ameaças que promovem a exclusão e um 

tipo de violência típica do cotidiano escolar que é o bullying.  

Sabemos que o bullying não é um fenômeno recente, (FANTE, 2005 apud PIRES, 

2010); desde que existe convivência entre seres humanos, às pessoas que não se encaixam em 

certos perfis, serão vítimas de chacotas e apelidos, que podem ocasionar sofrimento. No 

próprio meio familiar poderá ocorrer o bullying, principalmente quando se tratam de apelidos 

que chegam a ofender.  

O bullying passou a ser visto como algo de certa gravidade em meados das décadas de 

1970 e 1980, quando dois professores europeus resolveram investigar o alto índice de 

suicídios de alunos numa Universidade da Noruega. Na ocasião, começaram a relacionar que 

os alunos mortos, eram os mesmos citados pelos colegas como pessoas extremamente tímidas, 

quietas e de vida social quase inexistente (FANTE, 2005 apud PIRES, 2010). 

Nos EUA, em 1999, dois alunos da Universidade do Colorado que sofriam bullying, 

revoltaram-se, mataram 13 colegas e suicidaram logo após. Este fato chocante virou 

documentário
1
, e a partir de então, cada vez mais, estudos nesta área passaram a ser feitos, 

com intuito de compreender os fatores que rodeiam este fenômeno, e de alguma forma 

prevenir e/ou tentar acabar com essas práticas violentas. 

É válido ressaltar que apelidos e pequenos atos de agressões não se caracterizam como 

bullying, podem e irão ocorrer em ambientes familiares, em locais públicos, escolas entre 

outros, pois podem representar apenas situações corriqueiras, próprias da convivência. Porém 

violência física, verbal, psicológica que acontecem com frequência e com intenção de causar 

algum mal ao outro, caracteriza-se por bullying (ROLIM, 2008). 

Na maioria das vezes o agressor aproveita da fragilidade da vítima, sente prazer ao 

ofendê-la e humilhá-la. Enquanto a vítima quase sempre sofre calada, sente-se oprimida, 

esconde-se, tem medo de denunciar, procurar alguma ajuda e tentar por um fim nesta situação. 
                                                           

1
 Bowling for Columbine - Tiros em Columbine. Direção: Michael Moore. Produção: Alliance Atlantis 

Communications, Dog Eat Dog Films, Iconolatry Productions Inc., Salter Street Films International, TiMe Film- und TV-

Produktions GmbH, United Broadcasting Inc., Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH & Co. Zweite. Alpha 

Filmes , Europa Filmes, 2002.   

http://www.epipoca.com.br/produtora_distribuidora/ver/2451/alliance-atlantis-communications
http://www.epipoca.com.br/produtora_distribuidora/ver/2451/alliance-atlantis-communications
http://www.epipoca.com.br/produtora_distribuidora/ver/4114/dog-eat-dog-films
http://www.epipoca.com.br/produtora_distribuidora/ver/4115/iconolatry-productions-inc
http://www.epipoca.com.br/produtora_distribuidora/ver/4116/salter-street-films-international
http://www.epipoca.com.br/produtora_distribuidora/ver/4117/time-film-und-tv-produktions-gmbh
http://www.epipoca.com.br/produtora_distribuidora/ver/4117/time-film-und-tv-produktions-gmbh
http://www.epipoca.com.br/produtora_distribuidora/ver/4118/united-broadcasting-inc
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Com base nessas características, Amorim (2012) apresenta as possíveis formas de 

identificar vítimas e agressores no quadro a seguir, e acrescentamos aqueles que não são 

vítimas nem agressores, mas por presenciarem as práticas de bullying, passam a fazer parte 

deste contexto como “testemunhas”, com base ainda nas palavras do próprio autor. 

Quadro 1: Síntese das características de vítimas, agressores e testemunhas na dinâmica 

bullying 

Vítimas Agressores Testemunhas 

São prudentes, sensíveis, 

tranquilos, reservados/introvertidos 
e tímidos. 

 

São ansiosos inseguros, infelizes e 
com baixa autoestima. 

 

São depressivos e apresentam 

maior tendência à ideação suicida 
do que seus pares. 

 

Normalmente não têm um bom 

amigo e se relacionam melhor com 

os adultos do que com seus pares. 

 

Se são meninos, normalmente são 

mais frágeis fisicamente do que os 
seus pares. 

Forte necessidade de 

dominar e submeter outros 
estudantes. 

 

São impulsivos e raivosos. 

 

Apresentam pouca empatia 

como os estudantes 

vitimizados. 

 

Costumam ser desafiadores 

e agressivos com os adultos, 
incluindo pais e professores. 

 

Costumam apresentar outras 

condutas antissociais, como 

vandalismo, delinqüência, e 
consumo de drogas. 

 

Os meninos costumam ser 

mais fortes fisicamente do 

que o resto dos 

companheiros em geral e 

das vítimas em particular. 

Sofrem por presenciarem 

situações constrangedoras 

vivenciadas pelas vítimas; 

(FANTE e PEDRA, 2008 apud 

AMORIM, 2012). 

 

Por medo de serem as próximas 

vítimas, podem se mostrar 

indiferentes ou até mesmo 

aceitarem tal situação; 

(TOGNETTA e VINHA, 2010 

apud AMORIM, 2012). 

 
 

Fonte: Amorim (2012). Acrescentado pelas autoras, a coluna “Testemunhas”, com características retiradas do 

trabalho do autor do quadro original. 

 

As características descritas no quadro acima não devem ser identificadas como um 

“manual” para se classificar vítimas, agressores e testemunhas, mas um meio facilitador de 
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reconhecer os mesmos. Uma vez que, partindo do princípio da individualidade, não se pode 

delimitá-los em conceitos pré-estabelecidos.  

Identificar a situação, bem como os envolvidos nela, pode inibir o processo de 

evolução do bullying, e evitar consequências mais graves, sofridas não só pelas vítimas, mas 

também por agressores. Conforme Cunha (2009) apud Araújo (2011), tanto vítimas quanto 

agressores poderão correr riscos de sintomas de depressão, problemas ligados às emoções, em 

sua relação com o mundo e em seus comportamentos no dia a dia, diminuindo a qualidade de 

vida, devido à prática e/ou por estar sofrendo este tipo de agressão. 

Diante deste aumento de casos de bullying na escola, é preciso entender este 

fenômeno, enquanto algo que tem como constituintes, alguém que agride, que carrega consigo 

bagagens que poderão de alguma forma influenciar para que este indivíduo cometa tal ato. 

Também temos a(as) vitima(as) que trazem consigo o sentimento de impotência, de 

humilhação, e que por medo, vão deixar de contar o que possa estar acontecendo há algum 

tempo. 

Assim, funcionários, professores, e toda a sociedade devem estar preparados para lidar 

com esses dois tipos de indivíduos/alunos, ou seja, é necessário, compreender melhor tudo 

que envolve o ato bullying, o que pode anteceder, e os danos que poderá causar a ambas as 

partes, caso nenhuma intervenção seja feita. 

              O bullying é muito comum nas escolas em todo o mundo. Na maior 

parte das vezes, entretanto, tais práticas violentas que infernizam a 

vida de milhares de crianças e adolescentes são invisíveis, porque 

não percebidas pelos professores e pelas direções das escolas. O que 

ocorre é que o bullying - além de abalar as vítimas, diminuir o 

rendimento dos alunos e concorrer para a evasão - é um dos 

fenômenos mais fortemente correlacionados à produção do crime e 

da violência na vida adulta. Nossas escolas deveriam, então, prestar 

atenção neste problema e desenvolver políticas específicas anti-

bullying.(Rolim,2007). 

 

As pessoas envolvidas com o sistema educacional devem ser preparadas para lutar 

contra mais essa forma de violência na escola. Para que isso ocorra de maneira efetiva, o 

professor tem um papel fundamental, conforme argumenta, Silva (2006): 

Pensamos que o trabalho do professor, cujo objetivo é possibilitar a 

efetiva reflexão e captação do real nas suas múltiplas determinações, 

mediante suas intervenções na escola, passa a ser fundamental para 

que os sujeitos possam se transformarem subjetivamente. Assim 

sendo, tornar-se-ão críticos e conscientes de sua realidade, 
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construindo a transformação dela e avançando em direção a uma 

práxis transformadora, na escola. (p.88). 

 

Porém, estes mesmos professores não se consideram capazes de agir contra a violência 

presente nas escolas, e acreditam que ações contra ela sem um conhecimento mais 

aprofundado dificulta ainda mais, então se sentem sem possibilidade e preparação para 

lidarem com esses casos violentos no ambiente escolar(SILVA, 2006). 

Pensando assim, Silva (2006) estuda uma solução, na busca conjunta de mudanças, 

que visem um melhor enfrentamento dessas situações de violência na escola, e parte do 

pressuposto que para que isso ocorra não basta somente uma mudança radical na escola e seus 

componentes, mas também na formação deste professor que poderá ter mais confiança quando 

tiver que lidar com situações assim. 

2.2 Bullying nas aulas de Educação Física 

 

As aulas de Educação Física tendem a ocorrer mais casos de bullying, ou de originá-

los, já que o contato entre os alunos é mais direto, a questão corporal que é um dos fortes 

motivos geradores do bullying, bem como as habilidades motoras ficam mais 

perceptíveis(PIRES, 2010).  

O corpo e o movimento são fundamentais na educação física, e se por um lado trazem 

benefícios, em algumas vezes podem gerar conflitos. 

O aluno magro demais, o gordo, o menos ágil, aquele que tem algum problema físico 

(oftalmológicos, auditivos, físicos e etc), são alvos constantemente de exclusão nas aulas por 

parte dos colegas e até mesmo pelo professor, que pode acontecer desde a separação de times 

para algum jogo ou brincadeira, ou apenas pelo simples fato de querer humilhar aquele 

colega/aluno que não se encaixe em padrões já enraizados. Por isso, na maioria das vezes, o 

bullying começa em aulas assim, através da exclusão devido a características corporais. 

É visível a maneira com que os alunos não aceitam o diferente, e muitas vezes, 

qualquer expressão do colega que não está dentro dos padrões que eles consideram “normais” 

é motivo para xingamentos, apelidos e etc., que de forma repetitiva se configura no bullying. 

O professor tem papel fundamental na prevenção do bullying e segundo Botelho e 

Souza (2007, p.68) deve estar atento:  
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              Para não se converter em agressor, entrando, assim, em sintonia com 

os praticantes do bullying. Para isto deve atentar para algumas 

situações, como: a forma de fazer as correções pedagógicas para não 

ridicularizar ou rotular alunos; evitar depreciações quanto ao 

rendimento deles; mostrar preferência por alguns e indiferença a 

outros. 

 

Esse professor tem papel fundamental, tendo em vista que ainda são mínimas as 

políticas e programas educacionais de combate ao bullying e, portanto, são eles, quem estão 

mais próximos, no convívio diário, assim como a família que pode interferir em situações de 

violência e de alguma maneira evitar que mais casos sejam vistos nas aulas. 
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3-Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos propostos, a forma de pesquisa adotada foi a bibliográfica. 

A base de dados para encontrar o material bibliográfico foi o Banco de Dissertações e Teses 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). As palavras-

chaves foram: “bullying e intervenção” e encontramos 15 pesquisas. 

Após a leitura dos 15 resumos, apenas 10 tinham a intervenção como foco principal. 

Dos 10 trabalhos que atenderam ao critério de escolha 3 eram teses, 6 dissertações e 1 

monografia.  

Uma das dissertações, com o título “Estudos sobre bullying em dissertações e teses 

brasileiras no período de 2000 a 2009” do autor Cloves de Amissis Amorim foi utilizada 

como fundamento teórico desse estudo, tendo em vista que além de apresentar uma definição 

clara e objetiva sobre o bullying, norteou os procedimentos metodológicos adotados nesse 

estudo para analisar as estratégias de intervenção. Por isso, o referido trabalho não será 

utilizados nas análises, até porque o autor não se limitou a investigar estratégia de 

intervenção, mas fazer um sistematização mais ampla sobre como as pesquisas tratam o 

fenômeno bullying.  

Dos 9 trabalhos identificados na base de dados, 2 não estavam disponíveis para acesso 

on line. Foram contactados os autores destes, por email (que estava junto com os resumos na 

base de dados), solicitando o envio da pesquisa para que pudesse compor o presente estudo. 

Apenas um dos autores responderam o email, Muriel Regina, autora da pesquisa “Bullying na 

adolescência: da vulnerabilidade à busca de estratégias para harmonia no ambiente escolar”, 

afirmou que enviaria a pesquisa, mas não foi enviada. O outro autor, Marcelo Reis Clemente, 

não respondeu a solicitação feita por email, assim a dissertação por ele elaborada 

“Conhecimentos, opiniões e atitudes de professores e pediatras da rede pública do município 

de Guarulhos sobre o bullying em adolescentes: uma contribuição sobre o estudo do bullying” 

também deixou de contribuir para nossa análise. Sendo assim, nossa análise foi baseada nos 7 

trabalhos que tivemos acesso. 
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4- Análises e Discussões 

 

Com base nos estudos utilizados para nosso trabalho, segue nossas análises, que serão 

feitas a partir da união de dados das produções científicas selecionadas, das quais 

discutiremos questões relevantes sobre as intervenções do fenômeno bullying. 

Esta análise será desenvolvida de maneira a facilitar a compreensão e nortear aqueles 

que porventura possam vir a utilizá-lo, assim, será elaborada nas seguintes categorias: perfil 

dos pesquisadores, fundamentação teórica adotadas pelos mesmos para orientar a intervenção, 

instrumentos de pesquisa utilizados, e as formas de intervenções destacadas pelos autores. 

Entendemos importância de se conhecer os autores, construímos abaixo, um quadro 

com o perfil de cada um dos pesquisadores, contendo: o tipo de pesquisa, título de sua obra, 

ano em que foi publicada, qual a formação profissional e a universidade onde o autor concluiu 

sua pesquisa. As informações abaixo foram extraídas das pesquisas estudadas e do currículo 

lattes dos autores. 

Quadro 2: Perfil dos Pesquisadores 

Nome do 

autor 

Tipo do 

estudo 

Título Objetivo Ano Formação Programa de 

pós- 

graduação 
Ana Carina 

Stelko-

Pereira 

Tese Avaliação de 

programa 

preventivo de 

violência 

escolar: 

planejamento, 

implantação e 

eficácia 

Realizar uma 

revisão de literatura 

em periódicos 

nacionais de 

estudos de 

avaliação de 

programas 

preventivos de 

violência escolar 

2012 Psicóloga(UFRP) 

Especialista em terapia 

analítico- 

comportamental 

( Paradigma); 

Mestre em Educação 

Especial (UFSCAR); 

Doutora em 

Psicologia(UFSCAR) 

 

Programa de 

pós-graduação 

em Psicologia 

da Universidade 

Federal de São 

Carlos 

Elani 

Cristina 

Vieira 

Magalhães 

de Castro 

Dissertação Concepções e 

Práticas de 

Professores 

frente a 

situações de 

Bullying 

contra 

Crianças com 

Deficiência 

Intelectual: 

Um Estudo 

Exploratório 

Investigar as 

concepções e 

práticas de 

professores, de duas 

escolas de ensino 

fundamental, frente 

às situações de 

bullying contra 

alunos com 

deficiência 

intelectual 

2012 Graduação em 

pedagogia; 

Mestre em Educação 

Programa de 

pós- graduação 

Stricto Sensu 

em Educação da 

Universidade 

Católica de 

Brasília 
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Nome do 

autor 

Tipo do 

estudo 

Título Objetivo Ano Formação Programa de 

pós- 

graduação 
Eleonor 

Schuchardt 

Dissertação Bullying e 

algumas 

propostas de 

ações de 

enfrentamento 

dessa 

problemática 

Buscar a 

compreensão do 

fenômeno bullying 

nas escolas e as 

estratégias de 

prevenção e 

enfrentamento 

postas em prática 

 

2012 Graduação em Educação 

Artística; 

Mestre em Educação 

Programa de 

pós- graduação 

no Centro 

Universitário 

Salesiano de 

São Paulo 

Ivone 

Pingoello 

Tese Ações 

educativas 

aplicadas por 

professores 

em alunos do 

6º ano do 

Ensino 

Fundamental 

para a redução 

do bullying 

Realizar ações 

educativas visando 

a prevenção e 

intervenção ao 

bullying escolar 

2012 Graduada em Pedagogia 

e Letras; 

Mestre em Educação; 

Doutora em Educação 

Programa de 

pós- graduação 

em educação da 

Universidade 

Estadual 

Paulista “Júlio 

de Mesquita 

Filho” UNESP. 

Luciene da 

Costa 

Araújo 

Dissertação; As 

representações 

sociais dos 

estudantes 

acerca do 

Bullying no 

contexto 

escolar 

Apreender as 

representações 

sociais de 

estudantes acerca 

do bullying a partir 

dos seguintes tipos 

de envolvimento: 

agressor, vítima, 

vítima agressora e 

não envolvidos 

2011 Graduada em Psicologia; 

Mestre em Psicologia 

Social 

Programa de 

pós graduação 

em Psicologia 

social da 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

Maria 

Helena 

Alves dos 

Santos 

Monografia Estratégias de 

prevenção e 

combate ao 

bullying nas 

aulas de 

educação 

física no 

colégio 

estadual 

Tiradentes, 

Mimoso de 

Goiás, GO. 

 

Analisar 

possibilidades de 

estratégias de 

prevenção e 

combate à prática 

do bullying nas 

aulas de educação 

física no Colégio 

Estadual 

Tiradentes, no 

município de 

Mimoso de Goiás 

2012 Licenciada em Educação 

Física 

Programa pró- 

licenciatura da 

Universidade de 

Brasília, no Pólo 

de Ceilândia, no 

Distrito Federal 

Thaís 

Cristina 

Gutstein 

Dissertação Levantamento, 

Categorização 

e Avaliação de 

um Programa 

de Intervenção 

em situações 

de Bullying 

Elaborar e aplicar 

um programa de 

intervenção para 

situações de 

bullying no 

contexto escolar 

2012 Graduada em psicologia, 

Mestre em Psicologia 

Forense 

Programa de 

pós- graduação 

em psicologia 

da Universidade 

Tuiuti do Paraná 

 

 

Com esse levantamento é possível perceber que as formações dos pesquisadores são 

voltadas a áreas da psicologia, e da educação. Pode revelar a importância de repensar a 



24 
 

 
 

violência escolar, e em especial o bullying, na perspectiva de uma educação voltada também 

para a saúde.  

As pesquisas foram feitas basicamente entre os anos de 2011 e 2012, o que para nós 

foi uma surpresa, já que a princípio não separaríamos nossa análise com base nos anos de 

publicações, o que ocorreu foi uma coincidência bastante interessante, à medida que nos levou 

a pensar positivamente, uma vez que, trabalhos voltados para o combate e intervenções de 

situações de bullying estão crescendo, mas ainda assim podem ser considerados poucos no 

meio científico, relacionados à intervenção contra esse fenômeno. Porém nos causou certa 

curiosidade o fato do bullying ter se tornado um fenômeno conhecido mundialmente a partir 

das décadas de 1970 e 1980, e no Brasil só nos anos de 2011 e 2012 é que foram publicados 

estudos científicos referentes a intervenções conforme analisamos neste estudo. E surgem as 

seguintes indagações para serem pensadas futuramente: será que o bullying foi identificado 

em nosso país tardiamente? Ou são as pesquisas de combate e intervenção é que começaram a 

serem conduzidas tarde demais? 

Sobre a fundamentação teórica, todos os autores compartilham da mesma concepção 

de bullying, que a propósito é a mesma que nós adotamos em nosso trabalho, ou seja, bullying 

é a violência, física, moral e/ou psicológica promovida por uma ou mais pessoas, com 

intenção de coagir, amedrontar, machucar, e causar danos a alguém ou a um grupo, de 

maneira repetitiva.  

Em relação às definições sobre vítimas, agressores e demais envolvidos, bem como o 

bullying se manifesta, Araújo (2011), Castro (2012), Gutstein (2012), Pingoello (2012), 

Santos (2012), Schuchardt (2012) e Stelko-Pereira (2012) citam Olweus (1989, 1993, 1995, 

1996, 1999, 2003) quando ele explícita através de seus estudos, as possíveis causas do 

indivíduo se tornar um agressor, as maneiras de identificar algumas características destes e 

das vítimas, e daqueles que participam do ato como expectadores. O referido autor 

desenvolveu os primeiros critérios para detectar o problema de forma específica diferenciando 

de outras possíveis interpretações como incidentes, gozações ou brincadeiras próprias da 

idade (OLWEUS, 1993 apud GUTSTEIN, 2012, p. 18). 

Alguns autores analisam o bullying seguindo linhas de pesquisa diferentes, mas que 

acabam dialogando entre si à medida que é possível detectar pontos em comum quando se 

busca interpretar o bullying para então combatê-lo e intervir. 
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Entendendo o bullying como uma forma de violência, concordamos com Castro 

(2012), Gutstein (2012), Santos (2012) e Stelko-Pereira (2012), quando discutem a 

importância de definir antes de qualquer intervenção, o que significa o agir violentamente 

dentro do ambiente escolar.  

Conforme já discutimos em nosso trabalho, a violência pode se manifestar das mais 

variadas formas e, deve haver um maior preparo daqueles que compõe o ambiente escolar a 

respeito dessas manifestações, pois só assim será possível trabalhar o tema e perceber 

resultados pertinentes. Castro (2012) toca nesta questão, por exemplo, quando diz que muitos 

professores não sabem identificar o fenômeno bullying. Eles vêm os alunos fazendo chacotas, 

colocando apelidos e acham que são apenas brincadeiras de crianças. 

É fato que existe uma grande dificuldade no sentido de identificar situações de 

bullying e seus envolvidos, e esse déficit não é apenas de professores, pois os demais 

funcionários da escola e até mesmo os pais, em sua grande maioria não possuem o mínimo de 

informação para lidar com a violência. Nós enquanto futuras profissionais da educação, por 

exemplo, discutimos pouco durante nossa formação acadêmica a respeito dessas situações. As 

disciplinas voltadas para esse tipo de discussão possuem carga horária pequena, e a violência 

bem como outros assuntos, acabam sendo passados rapidamente.  

Logo, é necessária, uma ação conjunta, da comunidade escolar, com a intenção de uma 

formação continuada, que nos permita construir meios de analisar situações de violência, 

bullying e tantos outros problemas presentes na escola, bem como os cursos de formação 

inicial de professores abordarem de forma mais aprofundada temas como esse, para que o 

professor se sinta um pouco mais capaz de propor estratégias preventivas ou de minimizar o 

fenômeno, caso ele ocorra na escola. E a maioria dos professores percebe e admite essa 

dificuldade, conforme Belintane (2002) apud Pingoello (2012) descreve: 

              Em pesquisas realizadas em várias redes escolares sobre 

expectativas de professores, sempre detectamos as repetitivas 

demandas que costumam ocorrer em todo projeto de formação 

contínua e que, em geral, assim se expressam: “queremos que o 

curso traga elementos úteis à prática escolar”, “que ajude a resolver 

os problemas concretos da nossa prática”, “a teoria vinda da 

universidade está muito distante da nossa prática”, etc. 

(BELINTANE, 2002, p. 180 apud PINGOELLO, 2012, p.44). 

 

Percebe-se, portanto a necessidade que estes profissionais têm, de saber analisar 

situações presentes na prática escolar, para então buscar maneiras de intervenção. As 
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produções científicas analisadas em nosso estudo possuem formas diferentes de analisar o 

bullying, e os comportamentos que porventura antecederam o ato violento. 

Pingoello (2012) optou por um estudo com base na Análise Comportamental (AC), 

que tem como objetivo, entender um determinado comportamento do indivíduo de acordo 

com o fato que o antecede, já que todo comportamento é conseqüência de um processo de 

aprendizagem. Assim, levando em consideração a análise comportamental do fenômeno 

bullying, busca-se a compreensão de situações ocorridas anteriormente à ação violenta, e 

esses eventos que o antecedem poderão definir a forma como a pessoa irá lidar em relação ao 

fato ocorrido.  

Araújo (2011) leva em consideração a teoria das representações sociais desenvolvida  

inicialmente por MOSCOVICI que entende que pensamentos e ideias se formam e se 

organizam em relação ao contexto social na vida cotidiana, configurando parte do que se 

entende como conhecimento de senso comum. O senso comum é construído a partir/na 

experiência individual e coletiva considerando também toda tradição, modos de fazer e pensar 

já existentes numa dada sociedade. Assim, pensando nos agentes envolvidos com o bullying, 

o agressor, a vítima, a vítima - agressora e a testemunha, a autora descreve a situação violenta 

a partir de possíveis ideias e pensamentos destes envolvidos a respeito de suas representações 

sociais acerca do tema. 

Schuchardt (2012) acredita que a construção cronológica tem uma forte ligação com 

os atos de violência, isto é, as marcas temporais podem vir a relacionar-se com ações 

violentas ocorridas, além de também utilizar alguma situação do período histórico em que se 

vive para justificar e até mesmo compreender o sentido de violência. E vê na mídia uma 

válvula que pode tanto “ativar” atos agressivos, quanto contê-los. Além disso, a autora busca 

uma interação entre família e escola para auxiliar o indivíduo no seu desenvolvimento, a partir 

da resiliência. 

A resiliência é uma combinação de habilidades que propiciam ao ser humano 

condições para enfrentar e superar problemas e adversidades, ou seja, é uma 

atitude de sobrevivência emocional. A família, seguida pela escola, deveriam 

ser os principais sistemas e agentes de socialização, de suporte e de 

promoção da resiliência (SCHUCHARDT, 2012. P.27). 

 

Apesar de cada um desses autores utilizarem uma linha de pesquisa, suas conclusões a 

respeito do bullying, e fatos que o originam, acabam se entrelaçando positivamente, inclusive 
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com nossa visão a respeito. Analisando o comportamento que antecede o ato agressivo, é 

necessário ter sensibilidade para interpretar tais atitudes dos alunos e perceber o que acontece 

com os envolvidos. Mas para que isso ocorra, é necessária uma preparação, um conhecimento 

prévio, para poder agir de maneira concreta, com intuito de amenizar tal violência nas 

relações interpessoais, e buscar combatê-la, principalmente no ambiente escolar.  

E para que isso ocorra, não se pode abordar o bullying com base apenas no momento 

exato em que é praticado/sofrido, ou seja, tais acontecimentos, podem ter sido influenciados 

por uma questão social, por uma construção com base no meio em que se vive e convive, com 

situações do período histórico em que está inserido, bem como seus relacionamentos com 

familiares e amigos. Ou seja, a complexidade do fenômeno, não consiste apenas em 

reconhecer agressores, vítimas e testemunhas, e será possível perceber isso, a partir dos 

instrumentos utilizados nas intervenções feitas nas pesquisas que serão descritos a seguir. 

Dos sete textos estudados, dois foram baseados em pesquisa bibliográfica de cunho 

qualitativo, sendo eles dos autores Elani Cristina Vieira (2012) e Eleonor Schuchardt (2012). 

A dissertação da Luciene da Costa Araújo (2011) do tipo quali/quantitativo, por meio de 

pesquisa de campo exploratório, a partir da concepção teórica-metodólogico das 

representações sociais.  

No estudo da Thaís Cristina Gutstein (2012), foi realizada uma revisão bibliográfica 

de quatro textos, sendo três artigos e um relato de experiência, e em seguida a autora 

apresenta uma proposta de intervenção. Na tese da Ivone Pingoello é também apresentada 

uma intervenção, em que foram aplicados questionários para alunos e professores de uma 

escola de rede estadual da cidade de Maringá, no estado Paraná, além da observação do meio 

a ser estudado sem que este fosse modificado. 

Outro estudo que foi utilizado para nosso trabalho foi o da Ana Carina Stelko-Pereira, 

tese que teve como instrumento de pesquisa a revisão bibliográfica em periódicos brasileiros 

publicados e de alguns que ainda não foram, mas que já estariam sendo avaliados. A 

monografia da Maria Helena Alves dos Santos também foi baseada em pesquisa bibliográfica, 

mas também ocorreu um estudo de campo, que ocorreu por meio questionários e entrevistas 

semi-estruturadas a pais e professores do Colégio Estadual Tiradentes do município de 

Mimoso de Goiás. 
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Para os estudos que utilizaram questionários e entrevistas, foram realizados também, 

palestras, debates, encontros com professores, alunos e pais. 

As intervenções propostas nas pesquisas se diferenciam à medida que em algumas, são 

feitas apenas com professores, ou com alunos, outras com ambos, e também com pais e 

comunidade escolar. Para facilitar a compreensão, serão expostas as intervenções feitas para 

cada um destes grupos, explicitando a metodologia dos autores, na seguinte ordem:   

 Intervenção com professores; 

 Intervenção com alunos; 

 Intervenção com alunos e professores; 

 Intervenção envolvendo professores, alunos, pais e funcionários. 

 

Seguindo a ordem dos autores que fizeram intervenções apenas com professores, 

citaremos respectivamente Castro (2012) que fez um trabalho com 14 professores 

concursados da rede municipal de ensino de São Luis, Maranhão, e Stelko - Pereira (2012) 

que propôs a intervenção para um grupo de professores do ensino fundamental do 6º ao 9º 

ano, de duas escolas da rede pública de ensino.  

 Castro (2012) partiu dos resultados das entrevistas semi-estruturadas aplicadas 

individualmente a cada professor. Dos 14 professores convidados pelo autor só 10 aceitaram 

participar da entrevista. Os resultados foram organizados a partir de categorias temáticas, 

derivadas das questões das entrevistas, articuladas aos objetivos da investigação, sendo 

selecionadas as respostas que a autora considerou de maior relevância de acordo com: 

* Concepções sobre a deficiência intelectual e principais causas; 

* Concepções sobre a inclusão escolar das crianças com deficiência intelectual; 

* Concepções acerca do Bullying; 

* Presença de Bullying contra crianças com deficiência intelectual, em sala de aula ou 

em outros ambientes escolares; 

* Características dos que praticam Bullying contra as crianças com deficiência 

intelectual na escola; 

* A prática de Bullying como violência contra o outro ou como comportamento 

inadequado ou mal-educado; 
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* Percepção e reação dos alunos com deficiência intelectual sobre a prática do 

Bullying; 

* Interferência e consequências do Bullying no processo de desenvolvimento e de 

aprendizagem das crianças com deficiência intelectual; 

* Intervenções pedagógicas na prevenção e enfrentamento das situações de Bullying 

contra crianças com deficiência intelectual na sala de aula e no ambiente escolar; 

 

Após o levantamento dos dados acima, a autora relata apenas a dificuldade dos 

professores em lidar com a questão da deficiência e do bullying na escola, e não apresenta 

meios como debates, dinâmicas, vídeos para auxiliá-los neste enfrentamento. 

 

A autora Stelko-Pereira (2012) também utilizou intervenção com professores, da 

seguinte maneira: apresenta o programa Violência Nota Zero, que tem por objetivo, auxiliar 

professores a descobrirem se as estratégias de combate a violência e bullying escolar estão 

dando certo e se há algo a ser aprimorado para que as estratégias possam dar certo. Foram 15 

encontros em um semestre letivo. Envolveu atividades expositivas nos encontros, de reflexão 

coletiva. Leitura de textos, e trechos de filmes para alimentar os debates em cada encontro, 

discutindo sobre o que estes professores entendiam por violência escolar, sobre 

comportamentos de seus alunos, como não ser agressivo com alunos considerados “difíceis” 

de lidar, vantagens e desvantagens do uso da punição, estratégias de como promover uma 

melhor relação entre escola e família foram algumas estratégias adotadas na intervenção. Por 

meio dessas discussões nos encontros, os professores participantes do programa, levavam aos 

alunos discussões parecidas, com intuito de intervir e auxiliar em estratégias conjuntas de 

prevenção e combate a violência na escola. Foram desenvolvidos a partir dessa tese um Folder 

com título “Psiu, repara aí”, utilizados por estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

para ações de prevenção de bullying. Foi produzido também um vídeo de nome “Viver os 

direitos humanos na escola: Prevenir a violência” destinado aos professores com parceria com 

o Senac. E um livro chamado “Violência Nota Zero”. 

 

Como foi possível perceber, as autoras determinaram suas ações com professores, de 

maneira que estes pudessem dar continuidade às estratégias de prevenção e combate ao 

bullying em suas aulas. Ofereceram um suporte teórico e metodológico de lidar com esse tipo 

de situação, já que a maioria dos participantes consideravam não ter um conhecimento prévio 
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para enfrentar o fenômeno bullying, partindo do pressuposto de que havia um déficit em sua 

formação em relação a como agir em determinadas questões da prática docente. 

Assim, para Stelko-Pereira (2012) o programa Violência Nota Zero alcançou objetivos 

propostos quando professores admitiram a violência escolar como um problema, mas criando 

juntamente estratégias de prevenção e intervenção, aumentou o conhecimento sobre violência 

neste ambiente. Diminuiu-se a frequência de vitimização de alunos por alunos. E mesmo após 

8 meses da intervenção percebeu-se que ainda era visível as marcas positivas da intervenção, 

e era possível alterar o comportamento de alunos, desde que os educadores estivessem 

preparados para lidar com o bullying. 

Castro (2012) discutiu sobre situações de bullying com alunos com deficiência 

intelectual e observou que mesmo os professores tendo o conhecimento científico sobre a 

deficiência intelectual, têm dificuldades de lidar com certas situações que incluam todos os 

alunos. E quando o bullying está presente a dificuldade aumenta. Após os resultados, a autora 

observou que o professor precisa ter uma proposta pedagógica eficaz que envolva todos os 

alunos, seja ele deficiente ou não e que tenha o interesse de realizar ações de prevenção do 

bullying. 

Descreveremos agora a única intervenção feita apenas com alunos, proposta por 

Araújo (2011).  Foi constituída por 346 estudantes do 6º ao 9º ano com faixa etária de 10 e 20 

anos. Foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário sociodemográfico, teste de 

associação livre de palavras, Escala de agressão e vitimização entre pares (EVAP) e o SCAN-

Bullying que serão descritos a seguir: 

 Questionário sociodemográfico: utilizado com a finalidade de obter informações 

consideradas relevantes sobre os alunos (sexo, idade, entre outros), além de buscar 

informações que os participantes possuem acerca do bullying; 

 Teste de associação livre de palavras: foram dadas as 4 seguintes 

palavras(estímulos), “Bullying”, “Vítima”, “Agressor” e “Eu Mesmo”, e a partir de 

cada uma, os alunos participantes deveriam encontrar uma outra palavra que 

descrevesse na sua opinião o que tal palavra significa.  

 Escala de agressão e vitimização entre pares (EVAP): foram dadas as seguintes 

situações que poderiam ter ocorrido com os participantes “Agressão direta”, 

“Agressão relacional”, “Ataques a propriedade” e “Vitimização” sendo que para 
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cada uma dessas situações o aluno deveria responder com: 1. Nunca 2. Quase 

Nunca 3. As vezes 4. Sempre 5. Quase sempre.  

 SCAN-Bullying: utiliza-se cartões como instrumentos que avaliam 

psicologicamente situações positivas e negativas que os alunos podem vir a 

presenciarem/vivenciarem. 

Na primeira etapa as aplicações dos instrumentos foram em sala de aula, com duração 

média de 35 minutos. Antes de preencher o questionário, foi pedido para os alunos que 

criassem um código formado por letras e/ou números que seria necessário para a segunda 

etapa. Após a criação foram respondidos em seguinte ordem: o teste de associação livre de 

palavras, o questionário de dados sociodemográfico e experiências escolares, e a escala de 

agressão e vitimização entre pares (EVAP). 

Na segunda etapa, construiu- se uma subamostra de 31 estudantes que foram 

submetidos à aplicação de um teste projetivo, o SCAN-Bullying e foi aplicado 

individualmente em um local reservado cedido pela instituição tendo duração de 45 minutos. 

Acreditamos que a autora tenha escolhido utilizar variados testes, no intuito de ter uma 

melhor precisão do que os alunos entendiam como bullying e as ações que o cercavam. Além 

de compreender os processos sócio-cognitivos, comportamentais, afetivos, e normativos 

observou que o bullying está muito presente nas salas de aulas e que os próprios envolvidos 

(agressor, vítima, vítima-agressora e testemunha) têm o conhecimento desse fenômeno. Ou 

seja, após todos os testes serem realizados e avaliados pela autora, ela deixa apenas claro 

apenas que é necessário criar estratégias para enfrentar situações de bullying na escola. 

Houve uma produção que propôs a intervenção com alunos e professores em dois 

momentos distintos da pesquisa. Citaremos a intervenção proposta por Pingoello (2012) com 

alunos de cinco turmas do 6º ano do período vespertino e oito professores que lecionaram 

nessas turmas no ano de 2010. Seguem suas metodologias de intervenção: 

Por se tratarem de dois grupos distintos (Alunos/Professores), optou-se por dividir a 

intervenção em duas partes. No primeiro semestre letivo, os trabalhos foram direcionados 

pelos pesquisadores aos professores. No segundo semestre, foram direcionados aos alunos, 

pela coordenação dos pesquisadores e realizados pelos professores. 
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Para os professores, foi realizado um encontro por semana com cada professor, 

desenvolvendo atividades que envolviam palestras, debates, rodas de conversa a respeito dos  

conteúdos listados abaixo:  

 

 Conceito e Características do bullying; 

 Identificando o bullying na sala de aula; 

 Fundamentação teórica da prevenção e intervenção ao bullying escolar;  

 Dificuldades em se implantar um projeto antibullying no contexto escolar  

 Conceituações das diferentes manifestações da violência escolar; 

 Compreensão e análises de casos;  

 Propostas de procedimentos interventivos Antibullying; 

 Planejamento e definição das ações educativas. 

 

Direcionados aos alunos, foram realizadas as seguintes ações educativas conduzidas 

pelos professores sob coordenação dos pesquisadores: 

 Palestra  

 Debates sobre bullying  

 Elaboração de cartazes  

 Versão musical  

 Leitura literária  

 Pesquisa bibliográfica  

 Pesquisa quantitativa  

 Mostra de vídeo I  

 Mostra de vídeo II  

 Produção de vídeo  
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 Estatuto  

 Teatro 

 

Além dessas atividades, os registros dos dados ocorreram por meio de questionários, 

protocolos e fichas de avaliações que serão explicitados abaixo:  

 Questionário 1 (Q1P) para professores: o objetivo do Q1P foi verificar a 

percepção dos professores sobre bullying, quais suas necessidades, dificuldades e 

obstáculo no enfrentamento a esse fenômeno em sala de aula. 

 Questionário 1 (Q1A) para alunos: foram 18 questões objetivas, da 

questão 1 a 8 os dados que se pretendeu levantar foi em relação a vitimização, da 

questão 9 a 14 procurou-se saber sobre o comportamento dos possíveis agressores e da 

questão 15 a 18 a busca foi pela percepção dos espectadores. 

 Protocolo de Observação: foi utilizado em dois momentos- na primeira 

fase de observações em sala de aula com a finalidade de coletar informações a respeito 

do perfil apresentado por cada turma. Na segunda fase de observação dos alunos 

indicados pelos professores no Q1P com o objetivo de análise individual dos 

comportamentos apresentados pelos alunos indicados. 

 Fichas de atividades: todas as atividades realizadas com os alunos 

dentro da proposta das ações educativas foram avaliadas pelos professores e pelos 

alunos. As fichas continham questões que variaram em número e conteúdo 

acompanhando o teor da atividade realizada. 

 Questionário 2 para professores (Q2P):  conteve nove questões 

objetivas e três dissertativas. Nas questões objetivas o professor avaliou os trabalhos 

realizados e nas questões dissertativas o professor teve a oportunidade de sugerir, 

criticar e deixar mensagens que considerava serem importantes. 

 Questionário 2 para alunos (Q2A): foi dividido em duas partes; a 

primeira se constitui da análise geral da sala de aula com 4 questões, em que se 

procurou saber a visão geral do aluno sobre a turma da qual participava; na segunda 

parte o aluno fez a análise individual respondendo a 10 questões sobre a percepção de 

seu próprio comportamento e do comportamento individual dos colegas da turma. 

Todas as questões eram objetivas e o questionário foi finalizado com espaço para que 

os alunos pudessem deixar sugestões, críticas ou mensagens. 
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Percebemos a importância de intervenções feitas dessa maneira, com um 

aprofundamento sobre o bullying, direcionado aos professores que são aqueles que têm um 

contato direto com turmas, e com os alunos, que podem estar envolvidos direta ou 

indiretamente com este fenômeno. Ou seja, a pesquisadora, permite envolver os indivíduos 

fundamentais para o funcionamento do ambiente escolar, para que ambos saibam como reagir 

em determinadas situações, neste caso, o bullying. 

Como considerações da autora após a intervenção ficam evidentes a importância de 

promover trabalhos semelhantes a este, e dar continuidade a eles: 

Como podemos perceber, o projeto carece de continuidade e de alguns 

ajustes para sua melhoria [...] Mesmo com as limitações, os índices 

analisados nos permitem supor que é possível reduzir a prática de bullying 

por meio de ações educativas realizadas por professores (PINGOELLO, 

2012, P. 177). 

 

Dos trabalhos analisados, dois envolvem em suas intervenções, além de professores e 

alunos, pais e funcionários que compõem a instituição escolar. Santos (2012) realizou sua 

intervenção com professores de educação física e 10 pais de alunos do segundo ciclo do 

ensino fundamental (6º ao 9º ano). Já a autora Gutstein (2012), optou por uma intervenção 

que envolveu alunos, professores, pais e cuidadores, com intuito de minimizar o índice do 

fenômeno bullying na escola. 

A coleta de dados feita por Santos (2012) com professores e pais constituem em 

entrevista semiestruturada e questionário com questões abertas e fechadas. A entrevista 

semiestruturada foi realizada com 2 (dois) professores de Educação Física do Ensino 

Fundamental e teve como objetivo adquirir informações sobre o bullying na escola e nas aulas 

de Educação Física. O questionário constituído por perguntas referentes ao conhecimento 

sobre o tema e intervenções da comunidade escolar na prevenção e combate ao bullying foi 

aplicado a 10 (dez) pais de alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano).  

Santos (2012) assim como Araújo (2011), após as coletas de dados não propõe uma 

intervenção direta com os envolvidos na pesquisa, ela apenas dá suporte para que a partir dos 

resultados sejam desenvolvidas estratégias contra as ações relacionadas ao bullying. 

Com base na intervenção feita com professores e pais, foi possível que Santos(2012)  

chegasse às seguintes conclusões:  

Os professores entrevistados possuem formação em geografia, 

porém,ministram aulas de Educação Física para o Ensino Fundamental há 
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menos de três anos. A formação acadêmica e o tempo de serviço que estes 

profissionais possuem na área em que atuam, demonstram pouca experiência 

pedagógica para ministrar aulas da disciplina em questão e, 

consequentemente, para intervirem em situações de bullying de forma a atuar 

na prevenção e combate a este fenômeno. [...] É possível verificar que os 

professores compreendem pouco sobre a temática e ainda não estão 

preparados para combater este problema. As respostas ainda permitem 

concluir que os professores estão associando o bullying a qualquer 

“brincadeira de mau gosto” que falte com o respeito aos colegas e, talvez, 

por isso não apresentem estratégias eficazes na prevenção ou combate a esta 

violência (SANTOS, 2012. P. 40). 
 

Fica cada vez mais evidente a necessidade de uma preparação maior dos professores 

para a compreensão do que é o fenômeno bullying, bem como a busca por meios de amenizar 

situações relacionadas a este tipo de violência.  

Em relação à intervenção com pais através de questionários que tinham objetivo 

identificar o que eles entendiam sobre o bullying entre outras questões ligadas a este 

fenômeno, para Santos (2012) ficou visível que estes entendem o quão importante é o assunto, 

e concordamos com a autora quando afirma que o bullying deve ser mais discutido na escola, 

entre família, funcionários e toda comunidade escolar, e sugere iniciativas que possam 

informar melhor sobre o problema, para então combatê-lo.  

Na dissertação da autora Gutstein (2012), como citado anteriormente, a intervenção foi 

voltada para alunos, professores, pais e funcionários. 

O trabalho foi apresentado para a direção da escola e após sua aceitação, foi aplicado 

um questionário sobre o bullying para todos os alunos de 5º a 8º séries que se encontravam 

matriculados na mesma.  

Após a aplicação do questionário foi identificada uma turma de 7ª série para 

desenvolvimento do Programa de Intervenção, que envolveu alunos, pais/cuidadores e 

professores/equipe pedagógica. Foi aplicado o Termo de Consentimento Informado (TCLE) 

aos responsáveis pelos alunos envolvidos e pelos professores e em cada etapa foi 

desenvolvida uma metodologia específica delimitada no Programa de Intervenção. A primeira 

etapa consistiu no levantamento de dados, na segunda apresentou e aplicou o programa de 

intervenção com os envolvidos do estudo, e na terceira etapa foi feito o pós- teste. 

Depois de realizadas todas as etapas da pesquisa, novamente foram aplicados o 

Questionário sobre bullying ao grupo controle (turma de alunos da 6ª série do ensino 

fundamental, com indícios de prevalência de bullying) e ao grupo experimental( alunos da 7ª 
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série do ensino fundamental com indicativos de bullying na escola, juntamente com seus pais 

e professores), e após um mês e dois meses do término da pesquisa, a fim de verificar a 

possível redução de situações de bullying na escola. 

O programa de intervenção foi aplicado a 25 alunos (Grupo experimental), 12 

Professores, 13 e Pais/cuidadores (responsáveis que participarão da pesquisa) com uma turma 

de 7ª Série (turma que teve prevalência após levantamento dos dados). O mesmo foi proposto 

com frequência semanal aos pais e professores (intercaladamente), e duas vezes na semana 

com adolescentes da 7 ª série. Segue abaixo o programa de intervenção: 

Etapa 1- Levantamento de Dados. 

 Participantes: 283 Adolescentes 

 Local: Escola 

 Etapa: Pré- Teste (levantamento) 

 Objetivos: Levantar quantitativamente situações de bullying e identificar as 

práticas de bullying com as práticas parentais; 

 Atividades: aplicação do Questionário adaptado sobre bullying. 

 

Etapa 2- Programa de Intervenção com Grupo Experimental 

 Participantes: 25 adolescentes (7º série) 

 Local: sala de aula da 7º série 

 Duração: 1h30min em horário normal de aula (cedidos pela escola) 

Esta etapa foi dividida em 9 encontros, com os seguintes temas: apresentação do 

trabalho, confiança, estabelecimento do contrato inicial das atividades (regras, datas e 

horários, filmagens), integração do grupo; comportamentos pró-sociais (organização, 

cooperação, competição; ajuda mútua; responsabilidade; empatia, gratificar/liderança, 

amizade/respeito/autocontrole, assertividade/ tolerância/ controle da raiva, permeabilidade/ 

responsabilidade), habilidades sociais, autoconhecimento e conhecimento do outro, 

autoestima, interação positiva; contextualizar a prática do bullying os papéis envolvidos e suas 

consequências; empatia autocontrole; bullying; comportamento moral; fechamento do 

programa de intervenção. 

Participantes: Pais/ Cuidadores de alunos da turma da 7º série 

 Local: uma sala de aula; 
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 Três encontros com duração de 1h30min, no período da manhã (9h até 

às 10h30min). 

 Temas dos encontros: Comportamento humano e bullying; Práticas 

Parentais Positivas e Negativas/Modelo Coercitivo e Comportamento Moral.  

 

Participantes: Professores da turma da 7º série e outros interessados/equipe 

pedagógica 

 Local: Sala dos professores 

 As atividades eram desenvolvidas semanalmente, com duração de 

1h30min. 

 

Foram três encontros e os temas discutidos foram os mesmos abordados nos encontros 

com os pais e cuidadores. 

Os meios que a pesquisadora utilizou na aplicação das atividades dos encontros foram 

basicamente vídeos, rodas de conversa, aplicação de questionários, brincadeiras, dinâmicas e 

algumas tarefas de casa que envolvesse os objetivos de discutir através dos temas sugeridos, 

as relações interpessoais e o bullying. 

Etapa 3- Pós Teste e Follow Up: 

 Participantes: 25 adolescentes - 7º série (Grupo experimental) e 22 

adolescentes - 6ª série (Grupo Controle). 

 Local: sala de aula da 7º série e sala de aula da 6ª série; 

 Atividade: Aplicação do questionário sobre bullying imediatamente após o 

término do Programa de intervenção e um mês após a finalização. 

Neste trabalho, pode-se tirar como base o resultado positivo da intervenção realizada 

pela autora. Através dos resultados, foi possível observar a importância de uma intervenção na 

escola sobre o tema bullying. Com o desenvolvimento de trabalhos em grupos, dinâmicas, 

apresentação de vídeos e histórias verídicas, a intervenção realizada mostrou que alunos 

modificaram seus hábitos não só nas salas de aulas, mas no próprio dia a dia, lhes 

proporcionando uma convivência melhor e mais saudável ao ambiente. Foi possível também 

levar esse tema abordado no trabalho com os pais e professores dos alunos trazendo no final 

do mesmo, resultados positivos. 

Conforme Gutstein (2012) explicita: 
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             Deve-se se trabalhar com as famílias, comunidade escolar e alunos. 

Com as famílias e comunidade escolar denota-se a necessidade de 

elevar as discussões sobre o fenômeno bullying de modo a mostrar 

as consequências dos comportamentos de bullying, bem como as 

variáveis que o mantém. Também se devem estimular práticas 

educativas mais condizentes com a realidade a que estamos 

expostos, evitando a coerção e ampliando o entendimento e 

aplicabilidade de comportamento moral, usando monitoria positiva 

como inibidores de comportamentos antissociais tal como 

comportamentos de bullying.[...] Com os alunos sugere-se que sejam 

trabalhados comportamentos mais adaptativos tanto em relação à 

redução da vitimização, quanto em relação à empatia e autocontrole 

aos bullyes, bem como aos espectadores (GUTSTEIN, 2012, p. 

89/90). 

 

Schuchardt (2012) não propôs diretamente intervenções na escola, fez um 

levantamento através de uma pesquisa bibliográfica em sete intervenções desenvolvidas, com 

intuito de diminuir a incidência de violência e bullying em alguns locais, inclusive cita casos 

fora do Brasil, conforme veremos a seguir: 

O primero aconteceu em Florianópolis, numa escola estadual, que lidava 

constantemente com agressões verbais e físicas em momentos de intervalo de aulas e recreio. 

Para enfrentar esta situação, a gestão juntamente com a ONG (Organização Não 

Governamental) Universidade da Paz (UNIPAZ) resolveram transformar os agressores em 

agentes de paz, e envolvendo funcionários, pais, e alunos. Buscou-se mediações de conflitos 

por meio de diálogo e jogos, que ocasionou na diminuição no índice de bullying na 

instituição. Fora da escola houve um melhor envolvimento dos pais na aprendizagem de seus 

filhos, o que representou um aumento no Índice de Desenvolvimento Básico (Ideb), além de 

cursos de formação para professores, para alunos, e gestores para mediação e continuidade do 

programa. 

O segundo caso aconteceu em uma Escola em Campo Grande (RJ), onde um professor 

de educação física foi assassinado em 2002 dentro da secretaria da escola. Nesta época o 

índice de reprovação, evasão, roubos e tráfico de drogas eram demasiados. Porém a diretora 

que assumiu a escola quatro anos depois trouxe uma proposta que tinha como aspecto central 

o diálogo de exposição dos fatos ocorridos com alunos e demais componentes da comunidade 

escolar, que provocou uma transformação comportamental, bastante ligado à resiliência. Ou 

seja, a criatividade da gestora, juntamente com a resiliência dos alunos contribuíram para uma 

melhora significativa da escola. 
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No terceiro caso, foi em São Paulo (SP), a Escola Viva aposta na criatividade, nas 

atividades artísticas, para a melhoria de comportamento, de convivência e desenvolvimento de 

possibilidades na escola. 

O quarto caso também aconteceu em uma escola de São Paulo (SP), onde o bullying 

era uma prática constante, até que sob uma direção com vontade de mudar os rumos da escola 

encontrou possíveis enfrentamentos do bullying: investimento na gestão da aprendizagem, na 

formação de professores e funcionários e na gestão participativa, em parcerias com empresas 

e organizações não governamentais que tornaram possíveis programas de formação 

continuada e o acompanhamento psicológico dos alunos. A equipe também apostou no 

esporte, na cultura e na valorização da história do bairro, tudo pela prevenção e combate ao 

bullying.  

O quinto caso, ainda em São Paulo, relata uma escola que buscou por meio de 

dinâmicas de grupo, que os alunos se colocassem no lugar de vítima do bullying. Isso fez com 

que as crianças e adolescentes vissem o quanto é doloroso sofrer esse tipo de agressão, e a 

mudança de comportamento foi visível. 

O sexto caso abordou o programa Raízes da Empatia, desenvolvido no Canadá, 

Inglaterra e Nova Zelândia. O programa promoveu o sentimento de solidariedade entre 

crianças de 5 a 13 anos na convivência com um bebê. Durante nove meses, uma vez por mês, 

o bebê vai à classe e os alunos tentam entender os sentimentos dele, imitam seus movimentos 

e vivenciam sua dependência. Os resultados logo aparecem. Na presença dos bebês, a criança 

tímida perde a vergonha, a agitada se acalma e a fechada abre sorrisos. Na província 

canadense de Manitoba, um estudo constatou que, ao fim do ano letivo, a incidência de 

bullying caiu à metade.  

E por último, mas não menos importante, o sétimo caso ocorreu na Austrália. A 

estratégia foi fortalecer a resiliência, a habilidade de reagir de maneira positiva em variadas 

situações mesmo que adversas. Incentivados pelo governo local que enquadrou o bullying 

como uma questão de saúde pública, educadores, psicólogos e neurocientistas desenvolveram 

projetos para serem aplicados na escola e em casa. Neles, educadores, pais e alunos são 

treinados para se tornarem mais tolerantes e para tirarem o melhor das piores situações. 

Percebemos nestes sete casos, o quanto é válido a tentativa de prevenir e combater o 

bullying, por meio de intervenções que envolvam pais, professores, alunos, comunidade 
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escolar, empresas parceiras, e muitas vezes com baixo custo e de fácil aplicabilidade. E ainda 

nesse sentido Schuchardt (2012) afirma que: 

Percebemos que os casos internacionais focam mais o trabalho no sujeito – 

ele com ele mesmo e ele em relação ao outro. Os casos nacionais têm 

buscado trabalhar de forma mais integrada e integral, envolvendo 

comunidade do entorno, pais, equipe gestora e alunos, em rede e em 

corresponsabilidade. São estratégias diferenciadas e que, juntas, se 

complementam e enriquecem os esforços empreendidos até este momento de 

buscar recursos em diferentes profissionais e suas formações em variadas 

áreas do conhecimento e na formação constante e permanente. Em nenhum 

dos casos escolhidos o foco foi na repressão policialesca ou no 

amedrontamento pela punição legal (SCHUCHARDT, 2012. P.71). 

 

Com base nas intervenções dos estudos relacionados acima, fica evidente o quanto as 

propostas estratégicas contra o bullying podem trazer benefícios à comunidade escolar, à 

medida que pode acarretar uma melhor compreensão a respeito deste fenômeno e contribuir 

para uma minimização de ações violentas neste ambiente. 
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5- Considerações Finais 

Após a realização desta pesquisa, consideramos o bullying como uma forma de 

violência que está presente na sociedade, especificamente no ambiente escolar, e que 

necessita de um olhar voltado para práticas que auxiliem na tentativa de amenizar a incidência 

deste fenômeno. 

Acreditamos que alcançamos nosso objetivo geral, uma vez que conseguimos analisar 

as intervenções propostas pelos autores, ao mesmo tempo em que fomos capazes de extrair os 

pontos positivos de intervenções, independente do público escolhido. Ou seja, é possível 

realizar ações com professores, pais, alunos, e demais constituintes da comunidade escolar, 

auxiliando na diminuição da violência dentro e fora da escola. 

Consideramos também a importância que os cursos de formação de professores tem 

em relação a assuntos de ordem prática, como no caso do nosso estudo, o bullying. Já que em 

nosso próprio curso, apesar de haver disciplinas voltadas para discussões de questões sociais e 

humanas, as cargas horárias são pequenas, o que impede um aprofundamento em 

determinados assuntos que farão parte do nosso dia a dia enquanto futuros professores. Sendo 

assim, os profissionais da educação devem entender a necessidade de uma formação 

continuada, para que possam lidar da melhor maneira possível com situações que podem 

ocorrer em nosso ambiente de trabalho, entre elas, o bullying. 

Desta forma, o professor teria menos dificuldade de identificar uma situação de 

bullying entre seus alunos, por exemplo, e conseguiria desenvolver práticas pedagógicas que 

permitiria juntamente com os alunos, discutir sobre as possíveis ações violentas, e criar 

estratégias para melhorar as relações entre eles. Mas essa iniciativa não deve partir apenas dos 

professores e alunos, um trabalho conjunto entre direção, funcionários e pais, poderá surtir 

efeitos positivos a curto e longo prazo, à medida que poderá amenizar atitudes violentas de 

imediato, mas também de prolongar seus efeitos no sentido de prevenção do bullying. 

Portanto, notamos que é de grande relevância promover intervenções do fenômeno 

bullying na escola, já que através das produções científicas que analisamos, foi possível 

percebermos o quão elas podem auxiliar para o melhor funcionamento da escola, e uma 

interação e aproximação daqueles que convivem neste meio. Todo conhecimento que 

adquirimos acerca do bullying, nos levou a pensar neste fenômeno como um agravante que, 
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caso não seja identificado poderá causar efeitos graves, e para que isso não ocorra se faz 

necessária a busca por soluções e estratégias para prevenir e combater esse tipo de ação. 
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