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Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de 
máquinas precisamos de humanidade. Mais do que de 

inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas 
virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. 
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RESUMO 

 

 

A partir da constatação do crescimento no número de casos de violência escolar no 
país, este estudo objetivou caracterizar as noções e as ações dos diretores 
escolares em relação à gestão do bullying nas escolas públicas estaduais da 17ª 
Gered – Gerência Regional de Educação, com sede em Itajaí (SC). A pesquisa se 
insere na Linha de Pesquisa: Políticas para a Educação Básica e Superior do Grupo 
de Pesquisa Políticas Públicas de Currículo e Avaliação do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UNIVALI. Tal estudo se configura como uma pesquisa 
descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa, da qual participaram nove 
diretores que responderam entrevista semiestruturada. Contribuíram para a 
sustentação teórico-científica do estudo autores que investigam o fenômeno do 
bullying (Fante; Pedra) e suas variações como o ciberbullying (Shariff) e bullying 
escolar (Silva); as políticas públicas antibullying (Eyng) e a gestão escolar (Paro). 
Além de buscar respostas dos gestores de escolas públicas sobre o bullying, 
investigou-se a importância das políticas públicas para a prevenção e para a 
superação desse fenômeno nas escolas. Os dados foram tratados por meio de 
análise de conteúdo e evidenciaram que as noções sobre o fenômeno bullying estão 
muito próximas ao senso comum e que há desarticulação entre as instâncias 
deliberativas e as escolas. Quanto às ações, constatou-se a transferência de 
responsabilidade do diretor para o professor e, eventualmente, para orientadores e 
técnicos educacionais.  
 
Palavras-chave: políticas públicas; bullying e gestão escolar. 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Based on the observation that cases of violence in schools are increasing in Brazil, 
this study sought to characterize the notions and actions of school directors in 
relation to the management of bullying in public state schools of the 17th Gered – 
Regional Educational Administration, in Itajaí (SC). It is part of the Line of Research: 
“Policies for Basic and Higher Education” of the Research Group “Public Policies for 
the Curriculum and Evaluation" of the Postgraduate Program in Education, UNIVALI. 
This work takes the form of a descriptive, exploratory study, with a qualitative 
approach. Nine directors, to whom a semi-structured interview was applied, took part 
in the research. Contributions to the theoretical and scientific support of the study 
included authors who investigate the phenomenon of bullying (Fante; Pedra) and its 
variations, like cyberbullying (Shariff) and school bullying (Silva); antibullying policies 
(Eyng) and school management (Paro). Besides looking for responses from the 
managers of public schools on bullying, this study investigated the importance of 
public policies for preventing and dealing with this phenomenon in schools. The data 
collected were analyzed by content analysis, and showed that the notions on the 
phenomenon of bullying are very close to common sense, and that there is a lack of 
articulation between the decision-making authorities and the schools. In relation to 
actions, it was noted that responsibility is transferred from the director to the teacher, 
and sometimes to educational supervisors and technicians.  
 
Key words: Public policies; bullying and school management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Episódios violentos ocorridos no interior de escolas, tanto no Brasil como no 

exterior, têm ocupado importante espaço nas manchetes dos principais meios de 

comunicação.  

Em particular, quando se trata de casos de bullying1 escolar, apenas os casos 

extremos são relatados, o que contribui para fornecer um quadro impreciso da sua 

frequência e da sua gravidade (SHARIFF, 2011). 

Notícias trágicas são comumente divulgadas, como o massacre registrado 

recentemente em uma escola pública da cidade de Realengo (RJ), que foi invadida 

por um ex-aluno fortemente armado. Alegando haver sofrido bullying e movido pelo 

desejo de vingança, ele atirou contra os alunos e matou 15 deles (EXAME, 2011). 

Na esteira desse acontecimento, a imprensa escrita também divulgou estudo 

do psiquiatra americano Timothy Brewerton que, em 1999, tratou estudantes 

sobreviventes do massacre de Columbine nos Estados Unidos. O médico realizou 

pesquisa sobre os ataques nas escolas no mundo, no período de 1966 a 2011. Os 

resultados apontaram que nos 66 ataques ocorridos, 87% dos atiradores sofriam 

bullying e praticaram a violência motivados pelo desejo de vingança (EXAME, 2011). 

Essa notícia e outras tantas manchetes da mídia televisiva e escrita revelam 

que o fenômeno conhecido como bullying, ou pelo menos a expressão “bullying”, 

utilizada até então apenas no vocabulário de pesquisadores, começa a fazer parte 

do vocabulário popular. 

Apesar de o bullying ser considerado um fenômeno tão antigo quanto a 

própria escola (FANTE, 2005), os estudos sobre essa temática só começaram a ser 

desenvolvidos a partir dos anos 1970 

 

                                                           
1 O dicionário Aurélio da Língua Portuguesa apresenta o termo “bullying” — escrito sem itálico — 
como substantivo masculino, apresentando os seguintes sinônimos: “agressão, física ou verbal, feita, 
especialmente em escolas, por indivíduo(s) a outro(s) mais tímido(s), mais novo(s), mais fraco(s)” 
(FERREIRA, 2010). Com base nesta referência, usa-se neste trabalho a palavra sem recurso gráfico 
(itálico) usado para indicar expressão em língua estrangeira.  
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na Suécia e na Dinamarca. Na década de 1980, a Noruega 
desenvolveu grande pesquisa sobre o tema, expandindo os estudos 
para inúmeros países europeus. Como reflexo desses estudos, o 
tema chegou ao Brasil no fim dos anos de 1990 e início de 2000 
(FANTE; PEDRA, 2008, p. 35-36). 

 

Nessa época, o fenômeno bullying despertou o interesse de estudiosos em 

todo o mundo, principalmente nas áreas de sociologia, psicologia e educação.  

Espelage e Swearer (2003), citados por Vieira, Mendes e Guimarães (2009), 

afirmam que a definição de bullying é diversificada em cada uma dessas áreas; no 

entanto, em alguns aspectos existe uma concordância: trata-se de uma prática 

persistente de agressões físicas ou verbais (ofensas, humilhações, ridicularizações) 

marcada por uma relação onde há desequilíbrio de poder, isto é, a vítima encontra 

dificuldades em se defender. 

Um primeiro balanço da pesquisa sobre as relações entre violência e escola 

no Brasil foi realizado no início dos anos 2000. O estudo disponibilizou informações 

suficientes para caracterizar a violência no país, apontando a necessidade de novas 

investigações a fim de consolidar essa área de estudos (SPOSITO, 2001). No 

âmbito das ciências sociais, a autora ressalta que as pesquisas 

 

vêm incorporando nesses últimos vinte anos o tema da violência e 
seus vários desdobramentos, tornando-se um campo promissor de 
interesse dos investigadores. Mesmo assim, um levantamento 
empreendido junto a várias instituições do país não registrou nenhum 
estudo sobre violência escolar (SPÓSITO, 2001, p. 89). 

 

De acordo com Spósito (2001), as pesquisas sobre violência escolar no Brasil 

surgiram a partir dos anos de 1980 com as análises das depredações e danos aos 

prédios escolares e se ampliaram no final da década de 1990 e início dos anos 2000 

com o estudo das relações interpessoais agressivas, envolvendo alunos, 

professores e outros agentes da comunidade escolar.  

Silva (2010a, p. 113) acentua que “no Brasil as pesquisas e a atenção 

voltadas ao tema ainda se dão de forma incipiente”. No entanto, considera intenso o 

trabalho desenvolvido sobre o bullying em vários países, tanto por instituições 

privadas quanto governamentais. 
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Na educação, assim como nos campos da sociologia e da psicologia, o 

fenômeno da violência e especificamente do bullying tem sido objeto de estudos, 

mas no Brasil o bullying 

 

ainda é pouco comentado e estudado, motivo pelo qual não existem 
educadores que nos forneçam uma visão global para que possamos 
compará-lo aos demais países. O que se sabe é que em relação à 
Europa, no que se refere aos estudos e tratamento desse 
comportamento, estamos com pelo menos 15 anos de atraso 
(FANTE, 2005, p. 50). 

 

Além dos reconhecidos estudos realizados por Fante (2005), destacam-se os 

de Almeida, Lisboa e Caurcel (2007), Lopes Neto (2005) e Pizarro e Jiménez (2007), 

que evidenciam os vários sinônimos utilizados em português para fazer referência 

ao tema: maus tratos, vitimização, intimidação, agressividade e violência entre 

pares.  

No ensino fundamental, Francisco e Libório (2009, p. 201) desenvolveram um 

estudo sobre o bullying entre escolares. Os autores consideram que a intimidação e 

a vitimização “se produzem no marco das relações sociais e com frequência no meio 

escolar, podendo agravar progressivamente o problema com severas repercussões 

a médio e longo prazo para os implicados”.  

Outros autores, como Freire et al. (2006) e Mascarenhas (2006), entendem 

que o problema do bullying tem sido socialmente negligenciado, especialmente 

porque a maioria dos adultos o consideram inevitável na vida escolar e componente 

que faz parte da iniciação à vida adulta. 

Apesar das discussões na área, ainda que incipientes, não são poucos os 

educadores que testemunham no cotidiano escolar situações de intimidação e 

vitimização entre os alunos, nos diferentes níveis de ensino. Como educadora e 

como integrante da equipe administrativa da Secretaria de Educação, acompanhei 

situações nas quais eram requeridas intervenções dos professores e gestores da 

escola no sentido de coibir e/ou prevenir ações de bullying.  

Na maior parte dos casos, as medidas tomadas revelavam atuações pontuais, 

baseadas nas experiências imediatas desses educadores — entre os quais me 
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incluía — e permeadas por sentimentos de insegurança e solidão e por 

desinformação em relação às possíveis políticas existentes no estado e no país, 

para dar o suporte necessário às intervenções. 

Para elucidar algumas situações vivenciadas, destaco o caso de Natália2, de 

14 anos. A menina não queria mais frequentar a escola porque ouvia diariamente 

xingamentos de seus colegas por estar acima do peso. Quando questionada pela 

mãe de Natália sobre quais providências seriam tomadas, a diretora alegou ser esse 

um fato corriqueiro, normal, “coisa de criança” e que logo iria passar. Como 

providência, a diretora chamou a mãe da agressora e pediu a ela que orientasse a 

filha para não proceder de tal maneira. Duas semanas depois, a mãe da vítima pedia 

a transferência da menina daquela escola, pois, além dos xingamentos, a filha agora 

recebia ameaças.  

Semelhante situação foi vivenciada por Luíza, aluna do 7º ano, que teve a 

calça de uniforme puxada no pátio da escola, em pleno horário de recreio, por três 

meninos do 6º ano. Assim que Luíza contou à direção o que tinha acontecido, a 

diretora imediatamente suspendeu os agressores por três dias. A menina voltou à 

escola no dia seguinte e sofreu chacotas de outros alunos e ameaças de 

companheiros dos garotos, por ter comunicado o fato à direção. Como no caso de 

Natália, a menina Luíza foi transferida para outra escola. 

 Casos como esses estão se tornando cada vez mais comuns nas escolas. As 

situações, longe de serem resolvidas, são apenas transferidas de uma escola para 

outra, de um local para outro. 

A definição de estratégias no Projeto Político Pedagógico e/ou de regras 

gerais e disciplinares, além de condições de segurança no trabalho, tem sido a 

maior reivindicação dos professores à direção. Esta por sua vez, espera dos 

gestores, nos níveis das Secretarias de Estado e do município, a definição de 

políticas educacionais que lhes assegure proteção e direcionamento em relação às 

medidas tomadas na escola. 

Em face deste contexto que caracteriza o cenário de estudos sobre a 

violência e o bullying no âmbito das ciências sociais e humanas nos nossos dias, e 

                                                           
2 Os nomes aqui referidos são fictícios. 
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com base nas experiências cotidianas que configuram minha experiência como 

educadora, este estudo tem como objetivo caracterizar as noções e ações dos 

diretores em relação à gestão do bullying nas escolas públicas estaduais da 17ª 

Gered.  

Interessou-me indagar:  

- como gestores de escolas públicas estaduais concebem o fenômeno bullying e que 

ações desenvolvem para enfrentá-lo? e; 

- qual a importância das políticas públicas para a prevenção e para a superação do 

fenômeno nas escolas?  

Além disso, pretende-se com o este estudo promover um debate acerca da 

necessidade de criação de ações voltadas à prevenção e a diminuição do problema 

da violência nas escolas.  

Nesse sentido, a criação e/ou a reformulação de políticas públicas e a 

mobilização das comunidades escolares por parte dos gestores, principalmente os 

diretores escolares, surgem como possibilidades de combate à violência na direção 

de uma educação pautada nos direitos humanos e na cidadania. 

Sustentada nesses argumentos, a dissertação se estrutura em três capítulos. 

O Capítulo I trata da metodologia da investigação, descrevendo a abordagem e os 

procedimentos metodológicos adotados.  

O Capítulo II apresenta o quadro referencial teórico que embasa o estudo, 

reunindo subsídios e bases epistemológicas que orientaram a análise dos dados. No 

Capítulo III são elucidados os resultados da pesquisa com a contribuição dos 

autores consultados. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico trilhado no desenvolvimento 

deste estudo, informando o tipo de pesquisa realizada e a abordagem adotada. 

Descreve o contexto da investigação, as características das instituições estudadas e 

dos sujeitos entrevistados, os procedimentos de coleta, tratamento e análise dos 

dados. 

 

 

2.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

Este estudo se configura como uma pesquisa de caráter descritivo e 

exploratório, de abordagem qualitativa, pautada no propósito de conhecer e 

interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la (RUDIO, 2008), 

descrevendo suas características e estabelecendo relações entre variáveis (GIL, 

1999). 

 

Estudando o fenômeno, a pesquisa descritiva deseja conhecer a sua 
natureza, sua composição, processos que o constituem ou nele se 
realizam. Para alcançar resultados válidos, a pesquisa necessita ser 
elaborada corretamente, submetendo-se às exigências do método. O 
problema será enunciado em termos de indagar se um fenômeno 
acontece ou não, que variáveis o constituem, como classificá-lo, que 
semelhanças ou diferenças existem entre os fenômenos, etc. 
(RUDIO, 2008, p. 71). 

 

Quanto à abordagem qualitativa, Bogdan e Biklen (1994, p. 49) enfatizam que 

os estudos desenvolvidos a partir dela exigem “que o mundo seja examinado com a 

ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permite estabelecer uma compreensão mais esclarecedora de nosso objeto de 

estudo”.  
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A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, 
envolvendo as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou 
multiparadigmas de análise, derivadas do positivismo, da 
fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do 
construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o 
estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, e enfim, 
procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 
interpretar os significados que as pessoas dão a eles (CHIZZOTTI, 
2003, p. 221). 

 

O enfoque qualitativo considera a existência de uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o pesquisador (HAGUETTE, 2003), permitindo a articulação de 

múltiplas abordagens e métodos “em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17), e 

se afasta da generalização, pois não se baseia em um conceito teórico e 

metodológico unificado (FLICK, 2009). Nesse aspecto, cabe enfatizar que as 

pesquisas qualitativas  

 

não têm um padrão único porque admitem que a realidade é fluente 
e contraditória e os processos de investigação dependem também do 
pesquisador – sua concepção, seus valores, seus objetivos. Para 
este, a epistemologia significa os fundamentos do conhecimento que 
dão sustentação à investigação de um problema (CHIZZOTTI, 2008, 
p. 26). 

 

Para Flick (2009), as ideias centrais que orientam a pesquisa qualitativa 

diferem daquelas da pesquisa quantitativa. O referido autor considera que esses 

aspectos   

consistem na escolha adequada de métodos e teorias convenientes; 
no reconhecimento e na análise de deferentes perspectivas; nas 
reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como 
parte do processo de produção de conhecimento; e na variedade de 
abordagens e métodos (FLICK, 2009, p.23). 

 

Esse tipo de pesquisa lida com informações objetivas e subjetivas, além de 

permitir a representação verbal dos dados. Nela podem ser empregadas descrições 

detalhadas de fenômenos e comportamentos, citações diretas de pessoas sobre 

suas experiências, utilização de trechos de documentos, registros, gravações ou 

transcrições de entrevistas e discursos, interações entre indivíduos, grupos, 

instituições e organizações (DIAS, 2000). 



20 

 

Considera-se, a partir destes pressupostos, que a pesquisa descritiva de 

abordagem qualitativa se apresenta como a mais coerente para responder as 

questões colocadas e cumprir os objetivos estabelecidos para este estudo. É 

também a mais adequada para o tema pesquisado, que é de natureza social e 

demanda um estudo fundamentalmente interpretativo.  

Para dar sustentação teórico-científica a este estudo foi também realizada 

pesquisa exploratória que compreendeu levantamento bibliográfico, caracterizado 

pelo estabelecimento de um primeiro contato com o fenômeno investigado. Ela 

possibilitou conhecimento sobre diversos aspectos relacionados ao tema e envolveu 

a utilização de dados secundários (já coletados e sistematizados), obtidos por meio 

de consulta a livros, relatórios de pesquisas, sites específicos, artigos científicos e 

outras publicações disponíveis.  

O objetivo da pesquisa bibliográfica “é o de conhecer e analisar as principais 

contribuições teóricas existentes sobre um determinado tema ou problema, 

tornando-se um instrumento indispensável para qualquer tipo de pesquisa” (KOCHE, 

1997, p. 122).  

Gil (1999) considera que boa parte dos estudos exploratórios pode ser 

definida como pesquisa bibliográfica, que costuma ser o primeiro passo de qualquer 

investigação científica, proporcionando maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. Cabe salientar que a pesquisa 

bibliográfica “não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, 

mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 183). 

As leituras realizadas durante a pesquisa bibliográfica permitiram 

aproximação com estudos sobre o bullying, alguns subtemas relacionados ao 

fenômeno, suas implicações sociais e ofereceram importante contribuição para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

No próximo item apresentaremos alguns aspectos do cenário em que a 

pesquisa foi desenvolvida. 
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2.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida no âmbito da Gerência Regional de Educação 

(Gered) da 17ª Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de Itajaí, que 

abrange nove municípios da Região do Vale do Itajaí (SC): Bombinhas, Porto Belo, 

Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Balneário Piçarras e 

Penha.  

A Figura 01 corresponde ao mapa de localização dos municípios da SDR 

Itajaí, onde aparecem, em cor destacada, as nove cidades.  

 

 

 
  Figura 01: Mapa de localização dos municípios da SDR Itajaí. 
  Fonte: (CHELONE, 2011, p. 59). 

 

A 17ª Gered administra 41 escolas públicas estaduais, nas quais estão 

matriculados 34.396 alunos. O Quadro 01 apresenta o número de escolas e o total 

de alunos matriculados por município. 
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Município Número de escolas Total de alunos matriculados 

Bombinhas 2 1.061 

Porto Belo 1 751 

Itapema 2 1.429 

Camboriú 5 4.563 

Balneário Camboriú 5 3.934 

Itajaí 15 15.197 

Navegantes 5 3.922 

Balneário Piçarras 2 1.470 

Penha 4 2.069 

Total 41 34.396 

Quadro 01: Número de escolas e total de alunos por município. 
Fonte: 17ª Gered – Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí (SC), 2010. 

 

Destas 41 escolas, nove foram selecionadas para o estudo, o que 

corresponde a 22% do total. O critério de escolha privilegiou as escolas com maior 

número de alunos matriculados em cada município, no período em que se iniciou a 

pesquisa (dezembro de 2010).  

O Quadro 02 apresenta a relação de escolas (todas de Educação Básica) 

selecionadas para o estudo, os diretores entrevistados (identificados por códigos), 

os municípios onde estão instaladas e o respectivo número de alunos matriculados.  

 

Escola Diretor Município 
Nº de alunos da 

escola 

EEB1 D1 Itapema  947 

EEB2 D2 Navegantes    1.361 

EEB3 D3 Balneário Piçarras  1.291 

EEB4 D4 Camboriú 1.401 

EEB5 D5 Balneário Camboriú  1.211 

EEB6 D6 Penha  1.099 

EEB7 D7 Porto Belo  751 

EEB8 D8 Bombinhas  649 

EEB9 D9 Itajaí  1.700 

Total 10.410 

Quadro 02: Escolas selecionadas para estudo, diretores, municípios e número de alunos. 
Fonte: 17ª Gered – Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí (SC), 2010. 
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Considerando que as escolas da rede estadual de ensino administradas pela 

17ª Gered têm matriculados 34.396 alunos, o número de estudantes que frequentam 

os nove estabelecimentos selecionados para o estudo corresponde a 30,26% do 

total de matrículas, o que representa um percentual significativo da população de 

crianças e adolescentes atendidos nas escolas de educação básica da SDR de 

Itajaí. 

A decisão de desenvolver a pesquisa na referida região está associada ao 

fato de a pesquisadora estar inserida profissionalmente nesse contexto há dez anos, 

como professora de inglês do ensino fundamental em escolas públicas e como 

funcionária da Secretaria de Educação de Balneário Camboriú. Essa proximidade 

com o cotidiano escolar permitiu observar o aumento significativo de casos 

relacionados à violência nas escolas dessa região e despertou o interesse em 

investigar esse fenômeno. 

Outro motivo se refere ao fato de o governo de Santa Catarina ter aprovado 

em 2009 a Lei Estadual 14.561 (SANTA CATARINA, 2009) — correspondente ao 

Anexo A —, que institui o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar 

e de participação comunitária nas escolas públicas e privadas do estado. Considera-

se que, com a promulgação da referida lei, as ações dos gestores na rede estadual 

de ensino poderiam evidenciar um avanço na luta contra o bullying nas escolas.  

Essas duas situações motivaram o desenvolvimento, na referida região, desta 

pesquisa que buscou compreender a expressão do fenômeno bullying no interior da 

escola e a percepção da equipe gestora — especificamente os diretores das escolas 

— sobre esse fenômeno. 

 

 

2.2.1 Caracterização das instituições de ensino estudadas 

 

 

As unidades de ensino escolhidas para o desenvolvimento desta pesquisa 

apresentam características semelhantes tanto quanto a estrutura física, quanto à 

composição do quadro funcional e também quanto ao perfil dos alunos. Quanto à 

geografia, convém destacar que oito dos nove municípios escolhidos para a 
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realização do estudo estão localizados no litoral do Estado de Santa Catarina, 

portanto, também atendem as denominações de praias, cidades litorâneas e/ou 

balneários. Apenas o município de Camboriú não possui praia em seu território, mas 

está distante a menos de 5 km de Balneário Camboriú e, portanto, possui 

características similares. 

Desse modo, a pesquisadora destaca que as dificuldades apontadas pelos 

diretores de escolas quanto à falta de professores e os outros profissionais são 

praticamente as mesmas.  

Quanto ao entorno das escolas, os diretores definiram como locais calmos e 

seguros, habitados por trabalhadores, no entanto, não descartam a possibilidade de 

haver brigas e comércio de drogas nas proximidades, dado que se localizam em 

centros urbanos. 

As estruturas físicas desses prédios públicos se encontram em bom estado 

de conservação, dispondo de salas de aulas para atender a demanda local, pátios 

amplos, refeitórios, cozinhas, secretarias, salas de orientação, quadras e/ou ginásio 

de esportes, sala de artes, bibliotecas (integrada a uma sala ou não), laboratório de 

ciências (fixo e/ou móvel) e salas ambientes. 

Quanto à oferta de ensino, todas as escolas funcionam nos dois turnos, isto é, 

diurno e noturno. As escolas de Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Navegantes, 

Penha, Piçarras e Porto Belo oferecem o curso de Magistério no período noturno, 

além de outros níveis de ensino como, séries iniciais e finais do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio ofertados em todas as escolas visitadas.  

 

 

2.2.2 Caracterização dos sujeitos participantes 

 

 

Para a realização da pesquisa foram escolhidos nove gestores, todos 

ocupantes da função de diretor geral das escolas públicas estaduais citadas 

anteriormente.  
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Um fator considerado determinante na escolha do diretor escolar como sujeito 

referencial dessa pesquisa se deve ao fato de esse profissional ser o responsável 

pela gestão nas instituições. Ao diretor cabe a responsabilidade de zelar por todo o 

patrimônio da escola, seja esse, físico (prédio, instalações, mobília, materiais, 

equipamentos, etc.) ou humano (alunos, professores e demais integrantes da 

comunidade escolar).  

Além disso, o diretor escolar é visto como um sujeito capaz de mobilizar os 

envolvidos com a escola no sentido de buscar o melhor resultado para todos, como 

no caso a prevenção do bullying.  

 Conforme Saviani (2000 apud LEME, 2009, p. 549) 

 

É justamente na construção desse ambiente propício que é 
extremamente importante o papel do diretor escolar. Isso porque é 
ele quem responde, não só pelo bom funcionamento institucional, 
mas ainda pelo cumprimento da função educativa da escola. 

 

Corroborando com Saviani (2000), encontra-se o pensamento de Parrat-

Dayan (2008) ao alertar sobre a importância da direção escolar se fazer presente em 

todos os espaços, encorajando tanto alunos quanto professores, frequentemente. 

Assim, supõe-se que a direção da escola reconheça a possibilidade de o 

fenômeno estar presente naquele ambiente e gerencie as dificuldades permitindo 

que esses sejam evitados ou amenizados.  

 

 

2.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica (exame de 

relatórios de pesquisas, livros, artigos científicos, jornais e revistas e outras 

publicações disponíveis, incluindo material divulgado pela internet) e entrevistas com 

diretores das escolas estaduais de educação básica selecionadas para esta 

pesquisa.  
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Após aprovação da proposta de estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale do Itajaí, estabeleceu-se contato com a Gerência Regional de 

Ensino da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí e encaminhou-se carta 

à gerente de ensino dessa instituição, solicitando autorização para o 

desenvolvimento da pesquisa nas escolas estaduais da região (Apêndice A). 

Em seguida foram marcadas as entrevistas com os diretores das escolas. 

Elas ocorreram em data, local e horário combinado com os entrevistados. Antes 

foram informados os objetivos e os procedimentos metodológicos da pesquisa. A 

entrevista desenvolvida teve por finalidade registrar os relatos de cada entrevistado, 

tornando presente e dando voz às ideias que foram expressas por ele, conforme 

orientação de Szymanski et al. (2002).  

Foi realizada entrevista semiestruturada que, segundo Lüdke e André (1986), 

baseia-se em questões elaboradas a partir de um esquema prático, que permite 

captar as informações desejadas e apresenta flexibilidade para aprofundar os temas 

discutidos.  

A elaboração do roteiro de entrevistas (Apêndice B) levou em conta os 

conceitos, concepções e ações mais evidentes sobre o tema da violência escolar e 

mais especificamente sobre o fenômeno bullying. Ele foi produzido de maneira a 

permitir adaptações pelo pesquisador e sugestões do entrevistado, conferindo, 

assim, liberdade de expressão para ambos os sujeitos envolvidos na entrevista. 

Essa estratégia segue as orientações de Lüdke e André (1986), que afirmam 

que, quando se quer conhecer a visão de determinada população sobre um objeto 

complexo, é melhor entrevistar o interlocutor através de um instrumento que tenha 

como base um roteiro que possua grande flexibilidade, de modo a possibilitar que o 

entrevistado discorra sobre o tema proposto, com base nas informações que ele 

detém.  

Nesse sentido, durante as entrevistas se procurou abordar os principais 

motivos geradores de conflitos nas escolas, a maneira como acontecem as relações 

no âmbito escolar, os tipos de agressões mais comuns, as principais medidas ou 

ações de prevenção a esse fenômeno, a incidência de casos de violência na escola, 
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o conhecimento prévio sobre legislações específicas para a prevenção e para a 

superação ao bullying nas escolas. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As falas dos diretores de escolas, coletadas por meio de entrevista 

semiestruturada, foram transcritas e em seguida submetidas à análise de conteúdo 

que constitui, segundo Bardin (2008, p. 33), 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se trata 
de um instrumento, mas de um leque de apetrechos, ou, com maior 
rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande 
disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito 
vasto: as comunicações. 

 

Para Franco (1994, p. 165), “a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa 

cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um texto”, que se amplia para a 

interpretação da mensagem, “seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, 

figurativa, documental ou indiretamente provocada” (FRANCO, 2005, p. 20).   

Nesse processo foram seguidas as três etapas referenciadas por Bardin 

(2008): a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, que 

inclui inferência e interpretação.  

A pré-análise se pautou em três objetivos: a escolha dos documentos a serem 

submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de 

indicadores que fundamentaram a interpretação final. A primeira atividade dessa 

etapa correspondeu a um período de associações feitas a partir da leitura flutuante, 

que “consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer 

o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações" (BARDIN, 2008, p. 122). 

Nessa dinâmica, “a leitura vai-se tornando mais precisa, em função de 

hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material e da 
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possível aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais análogos” (BARDIN, 2008, 

p. 122).  

O segundo passo realizado na pré-análise correspondeu à codificação e à 

categorização.  

 

A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo 
regras precisas – dos dados em bruto do texto, transformação essa 
que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 
representação de conteúdo, ou da sua expressão; susceptível de 
esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem 
servir de índices (BARDIN, 2008, p. 129).  

 

A categorização tem por objetivo oferecer uma representação simplificada dos 

dados brutos e “se refere a um conjunto que abrange elementos ou aspectos com 

características comuns ou que se relacionam entre si” (MINAYO, 2001, p. 70). 

Nessa etapa foram selecionadas unidades de registro (extraídas das 

entrevistas, cujas transcrições correspondem ao Apêndice C) que se basearam em 

critérios de ordem semântica (temas), destacados por cores – tons azuis para 

identificar as noções e tons vermelhos para identificar as ações – e caracterizados 

por frases com significado temático em relação ao objeto de pesquisa.  

Para Bardin (2008), temas são unidades de significação capazes de 

operacionalizar e sistematizar o objeto de estudo; podem ser entendidos como 

“núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja ‘presença’ ou ‘frequência’ 

signifiquem alguma coisa para o objeto a ser analisado” (MINAYO, 1998, p. 209). 

Nessa perspectiva, foram destacadas, nas falas dos diretores, as palavras e 

expressões mais frequentes, considerando aquelas captadas nas entrelinhas, no 

conteúdo subentendido ou conotado. Para cada diretor de escola, criou-se um 

código de apresentação com o objetivo de facilitar a análise dos dados e preservar a 

identidade dos participantes e respectivas instituições. O código utilizado para 

identificar o diretor foi a letra “D”, seguida de um número (de 1 a 9), correspondente 

ao número adotado para as escolas selecionadas, que são identificadas pelas letras 

EEB.  
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O grupo de participantes da pesquisa era formado por homens e mulheres, 

mas todos são referidos nesta dissertação com o substantivo masculino diretor. 

A organização do material deu origem a duas categorias e quatro 

subcategorias de análise descritas no Quadro 03. 

 

Categorias Subcategorias 

Noções Concepções sobre bullying  

Conhecimento da legislação específica 

Ações Discussões e abordagens 

Elaboração de regras 

Quadro 03: Categorias e subcategorias de análise do conteúdo. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Após concluída a exploração do material, partiu-se para a terceira etapa: o 

tratamento dos resultados. Os dados foram confrontados com o referencial teórico 

para compreender e avaliar todas as informações, utilizando-os de forma a agrupar 

os depoimentos e posteriormente organizá-los de acordo com os objetivos da 

pesquisa.  

Para discussão dos resultados se tomou como base os aspectos levantados e 

o referencial teórico adotado. Na redação final foram utilizados trechos dos 

depoimentos das entrevistas, articulando-os com o quadro referencial teórico 

adotado, para dar suporte às interpretações. 
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3 BULLYING: DOS CONCEITOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Este capítulo apresenta o bullying como uma forma de violência que se 

evidencia na sociedade contemporânea e acontece com grande frequência entre 

crianças, adolescentes e jovens, sobretudo nos ambientes escolares.  

Os estudos de Fante; Pedra (2008) mostram que o fenômeno vem crescendo 

em todo o mundo: 

Em 2000, os índices apontavam que 7 a 24% dos alunos estavam 
envolvidos. Hoje, os índices evidenciam crescente envolvimento, de 
5% a 35%. Dados obtidos pelo Centro Multidisciplinar de Estudos e 
Orientação sobre o Bullying Escolar (Cemeobes), em 2007, revelam 
que a média de envolvimento dos estudantes brasileiros é de 45% 
acima dos índices mundiais. O mais preocupante é que crianças na 
mais tenra idade escolar já apresentam envolvimento e evidências de 
prejuízos sofridos (FANTE; PEDRA, 2008, p. 50-51). 

 

Aborda-se o ciberbullying, que ocorre através da intimidação eletrônica por 

celulares ou internet, e dá-se ênfase ao bullying escolar, às políticas públicas 

educacionais antibullying e à importância do Projeto Político Pedagógico como um 

instrumento de prevenção ao bullying. 

Vários autores contribuíram para dar sustentação teórico-científica a este 

estudo e possibilitaram aprofundar o conhecimento sobre diversos aspectos 

relacionados ao fenômeno investigado.  

A Figura 02 reúne as principais contribuições obtidas por meio de consulta a 

livros, relatórios de pesquisas, sites específicos, artigos científicos e outras 

publicações disponíveis. 
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Figura 02: Fontes de pesquisa sobre Bullying: dos conceitos às políticas públicas. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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3.1 BULLYING 

 

 

A partir do estudo realizado sobre o bullying, de acordo com o referencial 

teórico apontado na Figura 02, foi possível o aprofundamento em alguns subtemas, 

conforme mostra a Figura 03. 

 

 
          Figura 03: Contribuições sobre Bullying. 
           Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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A violência sempre existiu. Basta resgatarmos a história da humanidade para 

nos depararmos com vários fatos conflituosos, como guerras, abusos de poder, 

submissões, massacres, enfim, episódios violentos que ocorreram ao longo dos 

tempos em nossa sociedade.  

 

Não se trata, bem entendido, de um fenômeno novo ou exclusivo do 
Brasil, pois a história contemporânea, nacional e internacional, está 
semeada de acontecimentos violentos. Realmente novas são as 
formas inusitadas e destemidas com que a violência se apresenta 
atualmente entre nós, com consequências imprevisíveis (PINO, 
2007, p. 764). 

 

Logo, a repetição da violência e sua inusitada manifestação na história fazem 

dela, como enfatiza Pino (2007, p. 764), “um fenômeno complexo para resistir às 

análises superficiais [pois] envolve questões sociais, econômicas e políticas 

nacionais mal resolvidas ou ainda não resolvidas”. 

Entre as múltiplas formas de violência na sociedade contemporânea ganha 

evidência o bullying — termo utilizado para “qualificar comportamentos agressivos [...] 

com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar” (SILVA, 2010b, p. 7).  

 

O bullying não é simplesmente, como muitos minimizam, um 
comentário ácido ocasional feito por uma pessoa próxima na mesa 
do café da manhã, um dia ruim com o chefe, crianças brigando com 
outras enquanto brincam, aprender lições de rivalidade entre irmãos 
ou a solução de conflitos com colegas. É a crueldade frequente e 
sistemática voltada deliberadamente a alguém, por parte de uma ou 
mais pessoas, com intenção de obter poder sobre o outro ao infligir 
regularmente sofrimento psicológico e/ou físico (MIDDELTON-MOZ; 
ZAWADSKI, 2007, p. 18). 

 

Essa prática não é recente, mas passou a ganhar atenção somente a partir de 

estudos realizados na década de 1970 por pesquisadores de diferentes países. 

 

Tudo teve início com os trabalhos do Professor Dan Owels, na 
Universidade de Bergen – Noruega (1978 a 1993) e com a 
Campanha Nacional Anti-Bullying nas escolas norueguesas (1993). 
No início dos anos 70, Dan Owels iniciava investigações na escola 
sobre o problema dos agressores e suas vítimas, embora não se 
verificasse um interesse das instituições sobre o assunto. Já na 
década de 80, três rapazes entre 10 e 14 anos, cometeram suicídio. 
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Estes incidentes pareciam ter sido provocados por situações graves 
de bullying, despertando, então, a atenção das instituições de ensino 
para o problema (LOPES NETO; MONTEIRO FILHO; SAAVEDRA, 
2005, p. 5). 

 

Atualmente se reconhece que essa forma de violência está cada vez mais 

presente em nosso meio, afetando todas as classes sociais – sem distinção de 

idade, raça, gênero, orientação sexual, grau de escolaridade – e causando impactos 

negativos na vida social e afetiva das pessoas. Lopes Neto (2005) destaca que o 

bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas que 

ocorrem sem motivação evidente. 

 

O bullying é uma forma de violência que resulta em sérios prejuízos, 
não apenas ao ambiente escolar, mas a toda a sociedade, pelas 
atitudes de seus membros. As relações desestruturadas por meio de 
condutas abusivas e intimidatórias incidem na formação dos valores 
e do caráter, o que refletirá na vida do indivíduo, no campo pessoal, 
profissional, familiar e social (FANTE; PEDRA, 2008, p. 37).  

 

Ao abordar o bullying no local de trabalho, Middelton-Moz e Zawadski (2007) 

destacam a ocorrência dele em ambientes opressivos e de acirrada competitividade, 

alertando para o fato de que essa prática, que muitas vezes se manifesta na forma 

de comentários depreciativos e degradantes, pode se espalhar por toda a empresa 

como “um vírus”. 

 

O bullying pode acontecer em qualquer empresa ou ambiente de 
trabalho, da maior corporação ao menor negócio: hospitais, clínicas, 
consultórios médicos, escritórios de advocacia e de contabilidade, 
salões de cabelereiro, spas, academias de ginástica, consultorias, 
faculdades ou universidades, na polícia, nos bombeiros, em serviços 
de saúde, seguradoras, repartições públicas, etc. (MIDDELTON-
MOZ; ZAWADSKI, 2007, p. 111).  

 

Para Guareschi e Silva (2008), o bullying, quando tomado como um fenômeno 

específico, com características definidas e precisas, pode ser diferenciado de outros 

tipos de violência praticados de maneira recorrente. Em seus estudos sobre o tema, 

Fante e Pedra (2008, p. 63) descrevem os tipos mais comuns de maus-tratos 

empregadas nos atos de bullying: 
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[...] físico (bater, chutar, beliscar); verbal (apelidar, xingar, zoar); 
moral (difamar, caluniar, discriminar); sexual (abusar, assediar, 
insinuar); psicológico (intimidar, ameaçar, perseguir); material (furtar, 
roubar, destroçar pertences); e virtual (zoar, discriminar, difamar, 
através da internet e do celular). 

 

No entendimento de Shariff (2011), o bullying envolve inevitavelmente um 

comportamento declarado ou dissimulado e assume a forma verbal ou física. A 

autora acrescenta: 

 

A grosseria gentil e as provocações se intensificam até chegar ao 
bullying quando a(s) vítima(s) e o(s) autor(es) deixam de estar de 
acordo em relação a quando o comportamento deva ser interrompido 
e quando se estabelece um desequilíbrio de poder entre eles 
(SHARIFF, 2011, p. 39). 

 

Silva (2010a) chama a atenção para ao fato de que todas as pessoas devem 

ter em mente que em raros casos a vítima de bullying é atacada por apenas uma 

categoria de agressão e afirma que quase sempre 

 

os ataques são combinados nas mais diversas formas de maus-
tratos. A conjunção dos diversos tipos de bullying aumenta em muito 
a possibilidade de a vítima sofrer uma exclusão social intensa e 
traumática (SILVA, 2010a, p. 126). 

 

Todas essas manifestações de violência são de fácil percepção em diferentes 

contextos e se proliferam como uma epidemia que  atormenta a sociedade.  

Os estudos de Shariff (2011) identificaram um amplo consenso de que alguns 

fatores gerais contribuem para o bullying nas escolas: o desequilíbrio de poder 

favorece o(s) autor(es) em relação à vítima; os autores são em geral apoiados por 

um grupo de colegas, alguns dos quais estimulam ativamente o autor e outros 

indivíduos que assistem, porém não fazem nada para ajudar os seus colegas que 

são alvos do bullying; os alunos vítimas de bullying atraem a atenção negativa dos 

seus pares e são efetivamente afastados do grupo; a exclusão e o isolamento do 

grupo como um todo fortalece o poder do(s) autor(es); o comportamento dos autores 

não é nem solicitado nem desejado pela vítima; as ações do(s) autor(es) são 

deliberadas, repetidas e muitas vezes implacáveis. 
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A autora ressalta que essas particularidades do fenômeno bullying, além de 

serem identificadas no contexto escolar — assunto que será abordado mais adiante 

— também podem ser encontradas no ciberespaço, pois determinam o perfil do 

ciberbullying, tema tratado a seguir (SHARIFF, 2011). 

 

 

3.2 CIBERBULLYING 

 

 

As principais contribuições teóricas sobre este tema foram oferecidas pelos 

autores relacionados na Figura 04. 

 
         Figura 04: Contribuições sobre Ciberbullying. 
          Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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A evolução constante dos meios de comunicação tem contribuído 

significativamente para o desenvolvimento da humanidade. Diariamente milhares de 

pessoas no mundo inteiro estabelecem relações pessoais e profissionais por meio 

de modernos aparelhos e equipamentos criados para garantir mais agilidade nas 

comunicações.  

Embora sejam reconhecidas as facilidades proporcionadas com o surgimento 

de novas tecnologias, Silva (2010a) adverte que as mentes humanas são capazes 

de criar poderosas ferramentas e devem ter o compromisso ético de usá-las com 

bons propósitos. Porém, muitos adeptos das novas tecnologias usam as ferramentas 

disponíveis com a finalidade de humilhar, ofender, difamar e desmoralizar os outros.  

Nesse contexto surge uma nova modalidade de bullying que vem 

preocupando a sociedade. Trata-se do ciberbullying, ou bullying virtual, que tem os 

adolescentes compreendidos na faixa etária entre 11 e 18 anos como seus maiores 

praticantes (SILVA, 2010a). No entendimento de Teixeira (2011),  

 

a facilidade com que os jovens se comunicam pela rede mundial e 
computadores tem ajudado na popularização de um novo fenômeno: 
o cyberbullying. Trata-se da versão multimídia da violência escolar, 
que cresce a cada dia, como uma epidemia, acompanhando o 
interesse de crianças e adolescentes pelo mundo virtual. Pode ser 
considerada uma das formas potencialmente mais perigosas e 
traiçoeiras de violência na escola (TEIXEIRA, 2011, p. 41). 

 

O autor ressalta o crescimento do ciberbullying, referindo-se a um estudo 

publicado recentemente na revista médica Pedriatrics: “a pesquisa revelou que o 

bullying realizado através da internet entre adolescentes e pré-adolescentes cresceu 

cerca de cinquenta por cento em apenas cinco anos” (TEIXEIRA, 2011, p. 42).  

Sobre esse assunto, Silva (2010a) acentua que essa modalidade de bullying  

 

vem preocupando especialistas em comportamento humano, pais e 
professores em todo o mundo. Isso se deve ao fato de ser imensurável 
o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas. Os ataques perversos 
do ciberbullying extrapolam, em muito, os muros das escolas e de 
alguns pontos de encontros reais, onde os estudantes se reúnem em 
território extraclasse (festas, baladas, praças de alimentação em 
shoppings, cinemas, lanchonetes etc.) [...] Os praticantes [..] utilizam, 
na sua prática, os mais atuais e modernos instrumentos da internet e 
de outros avanços tecnológicos na área da informação e da 
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comunicação (fixa ou móvel), com o covarde intuito de constranger, 
humilhar e maltratar suas vítimas (SILVA, 2010a, p. 126). 

 

Os praticantes de ciberbullying empregam todas as possibilidades e recursos 

oferecidos pela tecnologia moderna, incluindo 

 

e-mails, blogs, fotoblogs, MSN, Orkut, YouTube, Skype, Twitter, 
MySpace, Facebook, fotoshop, torpedos... Valendo-se do anonimato, 
os bullies virtuais inventam mentiras, espalham rumores, boatos 
depreciativos e insultos sobre outros estudantes, os familiares 
desses e até mesmo professores e outros profissionais da escola. 
Todos podem se tornar vítimas de um bombardeio maciço de 
ofensas, que se multiplicam e se intensificam de forma veloz e 
instantânea, quando disparadas via celular (torpedos) e internet 
(SILVA, 2010a, p. 127). 

 

Para Teixeira (2011, p. 43) “as consequências aos alvos do ciberbullying são 

devastadoras, pois rumores, boatos e todo o tipo de agressão enviada pela internet 

através de textos, fotos e vídeos são capazes de alcançar um grande número de 

pessoas em questão de segundos”.  

Conforme Shariff (2011, p. 62) “os meios eletrônicos permitem que as formas 

tradicionais do bullying assumam características que são específicas do 

ciberespaço”, entre elas: o anonimato; um público infinito; o predomínio do assédio 

sexual e da perseguição homofóbica; o caráter da permanência da manifestação; e, 

as ferramentas de redes sociais como o MySpace, o Facebook e o You Tube. 

 

Os métodos usados no bullying virtual incluem o envio de 
mensagens de texto que contenham insultos depreciativos por 
telefone celular, com os alunos mostrando as mensagens a outros 
alunos antes de enviá-las ao seu alvo; o envio de e-mails 
ameaçadores e o encaminhamento de e-mails confidenciais a toda 
uma lista de endereços dos seus contatos, desse modo promovendo 
a humilhação pública do primeiro remetente. Outros conspiram 
contra um aluno e o “bombardeiam” com e-mails ofensivos ou 
preparam um site depreciativo dedicado ao aluno escolhido como 
alvo e enviam o endereço a outros alunos, solicitando os seus 
comentários (SHARIFF, 2011, p. 61). 

 

Diante do exposto, convém ressaltar que muitas instituições de ensino 

possuem um posicionamento equivocado quanto ao tema ciberbullying, ao 
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desconsiderar as questões e os problemas relacionados a essa prática, pois não o 

encaram como responsabilidade de toda a sociedade (TEIXEIRA, 2011). Isso talvez 

se explique porque “o ciberbullying surgiu apenas recentemente em muitos países e 

só agora está passando a ser reconhecido como um problema grave que precisa ser 

resolvido” (SHARIFF, 2011, p. 78). 

Ao abordar as medidas legais aplicáveis no Brasil aos praticantes de 

ciberbullying, Silva (2010a) explica que, caso ele  

 

seja praticado por maiores de idade e configure crime, cabe ação 
penal privada (por exemplo, para processar criminalmente o agressor 
que pratique crimes contra a honra, como calúnia, difamação e 
injúria), e ação penal pública (para processar criminalmente o 
agressor que pratique o crime de ameaça, por exemplo). Entretanto, 
se as condutas forem praticadas por menores de 18 anos, caberá ao 
Ministério Público (com atribuição na Vara da Infância e da 
Juventude) pleitear ao juiz competente a apuração do ato infracional. 
Este, por sua vez, poderá aplicar as medidas socioeducativas 
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (SILVA, 
2010a, p. 139-140). 

 

Para que um processo possa ser instaurado e os responsáveis possam ser 

punidos, 

 

é muito importante que as vítimas reúnam o maior número possível 
de provas: imprimir o conteúdo das páginas ofensivas (print screen, 
se for necessário), os e-mails com cabeçalhos, o conteúdo dos 
diálogos ocorridos numa sala de bate-papo virtual, como também 
não se esquecer de salvar arquivos em CDs, DVDs ou pen-drives. A 
rapidez na reunião de provas também é fundamental, uma vez que 
os agressores costumam apagar os conteúdos difamatórios das 
páginas, e-mails, torpedos etc (SILVA, 2010a, p. 140). 

 

Nesse contexto, “é papel da escola (não só dos professores, mas de toda a 

sua equipe) orientar seus alunos para o uso responsável, solidário e ético dos 

recursos tecnológicos, alertando-os sobre todos os perigos que tais ferramentas 

podem esconder” (SILVA, 2010a, p. 138-139).  

Silva (2010a, p. 139) ressalta que 
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os alunos devem ser orientados a nunca fornecer, pela internet, 
senhas, números de contas bancárias e de cartões de crédito ou 
débito, endereço residencial e escolar, telefones residenciais, 
celulares pessoais ou de familiares, profissão e cargo dos pais, local 
onde irão passar as férias ou festas, onde estarão em determinada 
data. 

 

Pais, professores e diretores de escolas devem procurar se manter 

informados sobre qualquer tipo de bullying para poder contribuir no combate de 

ações que venham a prejudicar seus filhos e alunos. É fundamental a compreensão 

de que educar não se restringe a fornecer conteúdo, mas envolve a preparação dos 

jovens para a vida e para saber lidar com os diferentes fenômenos que ocorrem no 

cotidiano social, entre eles o bullying escolar, que será abordado a seguir.  

 

 

3.3 BULLYING ESCOLAR 

 

 

As principais contribuições teóricas sobre este tema, oferecidas pelos autores 

apontados na Figura 02, estão dispostos na Figura 05. 
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Figura 05: Contribuições sobre Bullying escolar. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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O problema da violência nas escolas está “gravemente” diagnosticado. Em 

todo o país, escolas públicas e privadas lutam diariamente para enfrentar os fatos 

violentos que assombram seu cotidiano. Educadores, pais e alunos se sentem 

reféns de agressores, a maioria jovens, que praticam atos violentos sem mesmo 

saber o quanto podem ferir e destruir a vida de outros.  

Silva (2010a) pontua que a agressividade entre alunos pode se manifestar 

das mais diversas formas, desde pequenos conflitos verbais até brigas físicas e 

violentas, geradas pelas razões mais fúteis possíveis, resultando em humilhações 

públicas e na violência propriamente dita. 

De acordo com Leme (2009, p. 545), pesquisas realizadas nas duas últimas 

décadas indicam que as agressões sofridas por alunos dentro da escola se 

“manifestam nas mesmas modalidades, como roubo ou danificação de pertences e 

as agressões verbais e físicas”. 

Mas a falta de conhecimento sobre o fenômeno e os danos que podem ser 

por ele causados tem se apresentado como um empecilho para o seu tratamento. 

Sobre isso, Lopes Neto, Monteiro Filho e Saavedra (2005) acentuam que há escolas 

que não admitem a ocorrência entre seus alunos, ou desconhecem o problema, ou 

se negam a enfrentá-lo. Mas está cada vez mais difícil ignorar o fato de que o 

bullying 

 

acontece em todas as escolas, independentemente da sua 
localização, turno ou poder aquisitivo da comunidade escolar. Está 
presente em 100% das escolas, em todo o mundo, sejam públicas ou 
privadas. O que varia são os índices encontrados em cada realidade 
escolar, de acordo com a sua própria peculiaridade (FANTE; PEDRA, 
2008, p. 53). 

 

Surpreendentemente, tanto a existência quanto as consequências dessa 

forma de violência ainda não são reconhecidas — ou admitidas — por alguns 

gestores e outros integrantes de comunidades escolares. Talvez isso se justifique 

porque, segundo Shariff (2011, p. 32), o bullying nas escolas  

 

normalmente ocorre em áreas com pouca ou nenhuma vigilância dos 
adultos; pode ocorrer dentro ou no entorno dos prédios das escolas, 
embora se dê com maior frequência nas aulas de educação física, 
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nos corredores e banheiro, ou durante aulas que requeiram trabalhos 
em grupo e/ou após as atividades escolares.  

 

Pereira, Silva e Nunes (2009) alertam para a necessidade de se estudar este 

fenômeno na escola, pois a contínua e severa exposição ao bullying pelos alunos 

pode contribuir para problemas de ordem comportamental e emocional, 

especialmente, o stress, a redução da autoestima, ansiedade e depressão.  

Para Chrispino e Chrispino (2002, p. 24), as diferenças e divergências “que 

marcam os alunos não encontram canais de comunicação próprios às suas 

características e necessidades, o que transforma conflito saudável nas diferentes 

manifestações violentas de conflito”. Os autores acrescentam: 

 

Não basta dizer que há um problema na escola. Não é o bastante 
enumerar os episódios infelizes que caracterizam o universo escolar. 
O problema que vivemos hoje é antigo em outras sociedades. Nós é 
que não fomos – e nem somos – hábeis na arte da antevisão dos 
problemas e na antecipação de alternativas eficazes (CHRISPINO; 
CHRISPINO, 2002, p. 24). 

 

Middelton-Moz e Zawadski (2007) citam estudo realizado pelo National School 

Safety Center (Centro Nacional de Segurança Escolar) nos Estados Unidos, no final 

da década de 1990, revelando que até 8% dos alunos perdem um dia de aula por 

mês por medo de sofrer bullying e 43% das crianças entrevistadas temem ser 

assediadas no banheiro da escola. Fante e Pedra (2008) salientam que pesquisas 

realizadas na Argentina, no México, no Brasil, na Espanha e no Chile mostram que 

os brasileiros são campeões em bullying escolar.  

Estudo recente sobre ações discriminatórias no âmbito escolar, desenvolvido 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em convênio com o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e 

divulgado em 2009 pelo Ministério da Educação (MEC), revela que não somente 

alunos, mas também professores e funcionários são humilhados e agredidos nesse 

ambiente. A maioria dos casos de bullying está associada ao preconceito e a 

discriminação relacionados a aspectos de natureza étnico-racial, de gênero, 

orientação sexual, geracional, territorial, de necessidades especiais (deficiência) e 

socioeconômica (BRASIL, 2009). 
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A pesquisa (BRASIL, 2009) abrangeu 501 escolas de 27 estados brasileiros e 

ouviu 18.599 sujeitos, incluindo estudantes, professores, diretores, outros 

profissionais de educação e pais ou responsáveis. Os resultados demonstram que 

as principais vítimas de bullying são os alunos negros, os alunos pobres e os alunos 

homossexuais. Entre os professores, os mais velhos, os homossexuais e as 

mulheres são os que mais sofrem com ações discriminatórias.  

A divulgação de dados estatísticos e a visibilidade da violência nos meios de 

comunicação social têm contribuído para informar a sociedade e fazê-la refletir 

acerca dos impactos do bullying sobre todas as pessoas envolvidas (ARROYO, 

2007). 

Segundo Nicolau e Nicolau (2006, p. 240), “no convívio escolar o aluno deve 

ser protegido para que não sofra qualquer dano, seja de ordem moral ou material e 

esta proteção tem que ser a preocupação maior da própria instituição que o abriga”. 

Os autores ressaltam que 

 

as instituições de ensino não são apenas responsáveis pela 
incolumidade física de seus alunos, mas, também, por danos morais 
e à imagem de cada um deles que ali estão para se tomarem 
melhores, mais sábios, respeitados e dignificados e qualquer lesão 
praticada no ambiente escolar deve ser evitada pela escola sob pena 
de se responsabilizar por ela (NICOLAU; NICOLAU, 2006, p. 240-
241). 

 

Sotto Maior Neto (2000, p. 514) condena a expulsão do aluno da escola por 

infração de regras, salientando que “do processo pedagógico por certo faz parte o 

estabelecimento de regras relacionadas ao campo disciplinar, com o aprendizado 

pelo educando dos próprios limites na convivência escolar e social”. 

 

As regras de disciplina, a serem estabelecidas de maneira clara no 
Regimento Escolar e aplicadas pelo Conselho Escolar (após, por 
óbvio, assegurada a ampla defesa), devem contemplar sanções 
pedagogicamente corretas, que jamais importem na exclusão do aluno 
do sistema educacional (e, não raras vezes, a escola expulsa do seu 
seio exatamente aquele que dela mais necessitava para o adequado 
desenvolvimento) ou em conseqüências destituídas de caráter 
educativo (como aquelas que revestem de imobilismo não construtivo 
ou na suspensão pura e simples que viola o direito à educação, 
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quando não acaba correspondendo a um aparente “prêmio” pelo ato 
de indisciplina) (SOTTO MAIOR NETO, 2000, p. 514). 

 

Arroyo (2007, p. 788) destaca a “urgência em pesquisar e teorizar sobre que 

impactos provocam as violências e as reações à violência infanto-juvenil na função 

da escola e da docência, na imagem dos educandos, especificamente na imagem da 

infância e da adolescência populares”. Para o autor, a violência infanto-juvenil 

constitui “um dos traços mais inquietantes da contemporaneidade [...] Ela incomoda 

e indaga a sociedade e a pedagogia, as pesquisas, a reflexão teórica e o fazer 

educativos” (ARROYO, 2007, p. 787). 

O presente estudo se insere nessa problemática contemporânea a fim de 

evidenciar as noções e ações dos gestores de escolas públicas do Estado de Santa 

Catarina em relação ao bullying. 

 

 

3.4 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS ANTIBULLYING 

 

 

As principais contribuições teóricas para o subtema Políticas Públicas 

Educacionais Antibullying são apresentadas na Figura 06. 

 

 

 

 



46 

 

 
    Figura 06: Contribuições sobre Políticas Públicas Educacionais Antibullying. 
    Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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No contexto da problemática da violência surge a discussão pautada na 

busca de ações e estratégias de superação ao bullying na escola e que envolvem os 

direitos da infância, da adolescência e da juventude.  

Assim, a temática da violência infanto-juvenil se faz presente no debate 

público, provocando confronto de opiniões entre intelectuais, juristas, políticos, 

jornalistas, organizações não-governamentais e igrejas e incitando discussões em 

todos os segmentos da sociedade (ARROYO, 2007). 

Convém ressaltar que, no Brasil, segundo Gonçalves e Spósito (2002), o 

tema da violência ganhou o debate público a partir do processo de 

redemocratização, iniciado após vinte anos de ditadura. Com a promulgação da 

nova Constituição em 1988 (BRASIL, 1988) e o nascimento de uma nova geração 

de direitos (SOUZA; GONÇALVEZ, 2009), passou-se a discutir mais intensamente 

as atrocidades cometidas pelo regime militar e todas as formas de violência 

presentes na sociedade brasileira — mais recentemente, o bullying. 

Ao abordar esse tema, Moehlecke (2010, p. 27) retoma a história do 

tratamento dado à infância no Brasil e cita a criação de documentos como o Código 

de Menores, em 1927, que explicitava a preocupação não com todos os brasileiros 

que tivessem idade inferior a 18 anos, mas especificamente em relação “às crianças 

pobres abandonadas ou consideradas delinquentes”.  

A autora lembra que em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, 

estabelecia-se um Estado Democrático de Direito e começava-se a difundir no país 

a noção de respeito integral aos direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade 

como garantia da dignidade da pessoa humana. Ela considera que o Brasil deu um 

passo importante nessa direção ao criar o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) em 1990, o que representa um avanço na legislação dada à amplitude e o 

detalhamento dos direitos relativos às crianças e aos adolescentes. Esse documento 

representa, portanto, importante marco em defesa dos direitos humanos da 

população infanto-juvenil (MOEHLECKE, 2010). No que se refere à educação, 

 

o estatuto estabeleceu como obrigação da escola e de seus 
dirigentes a notificação ao Conselho Tutelar em casos de maus-
tratos envolvendo alunos, faltas injustificadas, repetência e evasão 
escolar (art. 56), com multa para os que descumprirem suas 
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obrigações (art. 245). [...] é importante destacar que tanto a 
Constituição quanto o estatuto tiveram como preocupação não 
apenas estabelecer direitos, mas também criar mecanismos que 
permitissem a responsabilização dos encarregados pela sua 
garantia, inclusive, para os administradores públicos (MOEHLECKE, 
2010, p. 31). 

 

Contudo, é preciso reconhecer a urgente necessidade de implementação de 

políticas públicas e conscientizar as autoridades sobre a importância da criação de 

leis, programas e projetos que fomentem a superação à violência, pois, no cenário 

brasileiro atual, as ações nesse sentido ainda são insuficientes e muitas vezes 

ineficazes.  

 

No Brasil, durante os últimos vinte anos, as políticas públicas de 
redução da violência em meio escolar têm se originado, sobretudo, 
na esfera estadual e municipal. Apesar de expressarem iniciativas 
muitas vezes fragmentadas e descontínuas, já existe um 
considerável acúmulo de experiências dessas políticas que 
demandam estudos sistemáticos para avaliar sua eficácia e 
proporcionar elementos para a formação de novas orientações 
(GONÇALVES; SPÓSITO, 2002, p. 102). 

 

Ademais, a falta de continuidade nas políticas públicas, provocada por 

alternância ou mudança de governos, também tem sido considerada empecilho para 

o desenvolvimento de programas e projetos sociais voltados à redução da violência 

escolar, que acabam por vezes em ações fracassadas.  

 

Normalmente, as autoridades se reúnem com especialistas para 
debaterem o tema, quase sempre resultando em soluções paliativas, 
com ênfase preventiva focada no desenvolvimento de estratégias 
que objetivam coibir a entrada de armas e de drogas nas escolas, 
como se as causas do problema estivem somente naquilo que os 
alunos trazem nas mochilas, sem, contudo, levar em conta o que 
trazem no coração. Assim sendo, propõe a instalação de detectores 
de metais, de câmeras de vídeos, além de modernos aparatos de 
segurança, ao invés de apresentarem estratégias sócio-educativas 
que melhorem as relações interpessoais (FANTE, 2005, p. 30-31). 

 

A autora evidencia um aspecto relevante nas discussões e na implementação 

de políticas de superação ao bullying, ou seja, a necessidade de se estabelecerem 
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ações de caráter sócio-educativo que trabalhem as relações nas dimensões éticas e 

interpessoais. 

Para Constantini (2004, p. 67), “é preciso reconhecer a agressividade juvenil e 

combatê-la, no lugar onde ela é produzida e se torna visível”. O autor faz referência 

a pesquisas que mostram que o fenômeno do bullying é subestimado pelos adultos, 

por acreditarem que os conflitos entre os jovens devam ser resolvidos entre eles. Ele 

considera que “as estratégias de combate ao bullying, para que tenham verdadeiro 

sucesso e resultados positivos, precisam se transformar em uma política 

educacional” (CONSTANTINI, 2004, p. 68). 

 

Adequar às ferramentas educacionais a uma sociedade que está 
mudando rapidamente significa ter a consciência de que os 
fenômenos que se sucedem estão modificando a relação entre o 
mundo dos adultos e o dos jovens, e que é necessário abrir novos 
horizontes no campo das intervenções e da comunicação. Assim 
sendo, é preciso [...] ações e ferramentas capazes de diminuir o 
fenômeno, mas ao mesmo tempo capazes de expressar-se numa 
linguagem nova no momento de confronto com os jovens 
(CONSTANTINI, 2004, p. 67). 

 

Embora seja possível perceber algumas iniciativas por parte de autoridades 

brasileiras, Fante e Pedra (2008) chamam a atenção para o fato da inexistência de 

uma Lei Federal específica para superar o Bullying. De acordo com os autores,  

 

Em nosso país não existe legislação específca sobre o bullying, no 
entanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê 
medidas protetivas ou sócio-educativas as crianças e adolescentes 
que cometerem atos infracionais. Ao mesmo em que visa garantir os 
direitos fundamentais básicos das crianças e dos adolescentes, o 
ECA estabelece normas para responsabilizá-los quando agirem 
contra as regras de convivência social harmônica (FANTE; PEDRA, 
2008, p. 110). 

 

Para tanto, torna-se claro a importância de incitar um amplo debate acerca 

das múltiplas faces da violência e os danos provocados por esse fenômeno. A partir 

daí, ações devem ser desenvolvidas e projetos construídos com a finalidade de 

superar esse mal. 
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Nesse sentido, o Governo do Estado de Santa Catarina deu um passo 

importante ao criar uma legislação específica ao Bullying e em 12 de janeiro de 2009 

sancionou a Lei Estadual 14.561 (SANTA CATARINA, 2009) tendo como principal 

objetivo, prevenir e combater a prática de bullying nas escolas estaduais públicas e 

privadas. 

Em seu teor a referida lei trata de instituir o Programa de Combate ao 

Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária em todas as escolas 

dessa Federação, competindo a cada unidade escolar aprovar um plano de ações 

para a implantação das medidas previstas no programa e integrá-lo ao Projeto 

Político Pedagógico.  

Convém ressaltar que, um levantamento prévio realizado por essa 

pesquisadora apontou que, a maioria das câmaras legislativas que representam os 

municípios que compõem a 17ª Gered possui Legislação Municipal Antibullying, nas 

escolas de competência. Isso mostra que em termos de legislação o Brasil ainda 

avançar a exemplo de alguns estados e municípios da nossa federação.  

Questão relevante levantada por Shariff (2011) se refere ao fato de o debate 

sobre o bullying ser frequentemente reproduzido pela mídia de forma controversa, o 

que ocasiona dúvidas ao invés de avançar em busca de soluções. A autora alerta 

para a importância de questionar, de forma crítica, estatísticas apresentadas pelos 

meios de comunicação de modo sensacionalista e sem considerar o contexto no 

qual as relações sociais se efetivam.  

Corroborando com o pensamento de Shariff (2011), o estudo de Pereira, Silva 

e Nunes (2009) julga importante considerar importante a violência a que crianças e 

jovens estão sujeitos na sociedade, e em particular na escola sem que seja 

descontextualizada da violência percebida no meio familiar e social. 

Diante do exposto, sugere-se que as escolas adotem o modelo de gestão 

democrática, na qual todos os envolvidos possam participar da construção de um 

projeto pedagógico que integre ações e estratégias para a superação ao bullying. 
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3.5 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: UM INSTRUMENTO A FAVOR DA 

GESTÃO E DA PREVENÇÃO AO BULLYING ESCOLAR 

 

 

As principais contribuições teóricas pesquisadas sobre este tema estão 

relacionadas na Figura 07. 
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    Figura 07: Contribuições sobre Projeto Político Pedagógico e Gestão Escolar. 
    Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Diante de tudo o que foi exposto em relação ao bullying, o surgimento, as 

características, o aumento de casos, a atuação em vários contextos – como, as 

escolas e o ciberespaço – e, a evidente participação de escolares nessa prática, 

torna-se conveniente destacar a importância da mobilização da gestão escolar na 

luta contra esse fenômeno. 

Nesse sentido, propõe-se que as instituições de ensino adotem um modelo de 

gestão democrática, na qual a participação de toda a comunidade escolar é 

fundamental para a busca de soluções dos problemas, que por ventura sejam 

constatados, como no caso o bullying.  

Ao abordar o tema da gestão democrática Paro (2006) comenta a 

possibilidade de esse modelo ser considerado por muitos, como coisa utópica. Ainda 

assim, o autor considera que as implicações decorrentes dessa utopia devam ser 

examinadas sob a alegação de que utopia é um lugar que não existe, mas, pode vir 

a existir e se tornar 

 

algo desejável do ponto de vista da solução dos problemas da 
escola, a tarefa deve constituir, inicialmente em tomar consciência 
das condições concretas, ou das contradições concretas, que 
apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das 
relações no interior da escola (PARO, 2006, p. 9). 

 

Neste contexto, o Projeto Político Pedagógico das escolas se insere como um 

instrumento norteador para atingir o sucesso nas ações pretendidas. De acordo com 

BRASIL (2011) 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) deve se construir na referência 
norteadora de todos os âmbitos da ação educativa da escola. Por 
isso, sua elaboração requer, para ser expressão viva de um projeto 
coletivo, a participação de todos aqueles que compõem a 
comunidade escolar. Todavia, articular e construir espaços 
participativos, produzir no coletivo um projeto que diga não apenas o 
que a escola é hoje, mas também aponte para o que pretende ser, 
exige método, organização e sistematização (BRASIL, 2011, p. 1). 
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Em seus estudos sobre o PPP e a inovação, Veiga (2003) afirma que a 

inovação como produto da realidade interna da escola referenciada, faz uma 

comparação entre as mudanças ocorridas nas escolas sob influência da “inovação 

regulatória” e da “inovação emancipatória”. No primeiro caso, a autora revela que 

  

A inovação regulatória significa assumir o projeto político-pedagógico 
como um conjunto de atividades que vão gerar um produto: um 
documento pronto e acabado. Nesse caso, deixa-se de lado o 
processo de produção coletiva. Perde-se a concepção integral de um 
projeto e este se converte em uma relação insumo/processo/produto. 
Pode-se inovar para melhorar resultados parciais do ensino, da 
aprendizagem, da pesquisa, dos laboratórios, da biblioteca, mas o 
processo não está articulado integralmente com o produto (VEIGA, 
2003, p. 271). 

 
Ao tratar do tema inovações emancipatórias, a referida autora pontua que sob 

essa ótica 

 

O projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar ações 
dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas 
para diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo, 
desenvolver o sentimento de pertença, mobilizar os protagonistas 
para a explicitação de objetivos comuns definindo o norte das ações 
a serem desencadeadas, fortalecer a construção de uma coerência 
comum, mas indispensável, para que ação coletiva produza seus 
efeitos (VEIGA, 2003, p. 275). 

 

No entendimento de Pereira (2008), projeto pedagógico compreendido como 

o centro de definições políticas da escola deve ser 

 

o resultado de decisões que envolvem a comunidade escolar como um 
todo no sentido de fazer da escola, não uma instituição produtora de 
fracassos, coadjuvante da exclusão, e sim uma instituição social 
promotora da humanização de seus cidadãos (PEREIRA, 2008, p. 339). 

 

Nesta perspectiva, o referido autor acrescenta ainda que “pensar e construir 

um projeto pedagógico que tenha como horizonte o resgate da função social da 

escola, implica uma revisão de sua organização administrativo-pedagógica, a partir 

do tipo de cidadão que se propõe a formar” (PEREIRA, 2008, p. 339). 
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Para tanto, o ideal é que toda a comunidade escolar participe da construção 

de um projeto que assegure, por meio de ações sólidas e de interesses comuns, a 

formação de cidadãos de bem.  

Eyng (2011) acentua que a Gestão Educacional tem um papel fundamental, 

ao propiciar condições de um trabalho participativo em que questões relacionadas à 

diversidade cultural e a violência sejam levadas em consideração na construção do 

projeto político pedagógico.  

Ademais, a autora considera fundamental “determinar coletivamente os 

elementos que constituirão um projeto, levando-se em conta princípios 

constitucionais básicos como igualdade, liberdade e democracia”, pois exigem 

compromisso e trabalho em equipe (EYNG, 2011, p. 3). 

Por outro lado, Paro (2006), alerta que na estrutura formal de nossa escola 

pública está quase totalmente ausente sem previsão para estabelecer relações 

humanas horizontais, de solidariedade e cooperação entre as pessoas. O autor 

pontua que 

  

Esta condição lhe dá uma imensa autoridade diante das demais 
pessoas que interagem no interior da escola, mas quase nenhum 
poder de fato, já que a autoridade que ele exerce é concedida pelo 
Estado, a quem deve prestar conta das atividades pelas quais é 
responsável. Assim, independentemente de sua vontade, o diretor 
acaba assumindo o papel de preposto do Estado diante da instituição 
escolar e de seus usuários (PARO, 2006, p. 100-101). 

 

Ao contrário do que foi citado anteriormente Paro (2006), o Estado de Santa 

Catarina se destaca ao sugerir a criação de uma equipe multidisciplinar, com a 

participação de docentes, alunos, pais e voluntários, para a promoção de atividades 

didáticas, informativas, de orientação e prevenção ao fenômeno bullying (SANTA 

CATARINA, 2009). 

E ainda, de acordo com a referida lei, convém ressaltar que compete à 

unidade escolar aprovar um plano de ações para a implantação das medidas 

previstas no Programa e integrá-lo ao Projeto Político Pedagógico. 
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4 O BULLYING SOB A ÓTICA DO GESTOR ESCOLAR: AS NOÇÕES E AS 

AÇÕES DE SUPERAÇÃO 

 

 

No processo de tratamento dos dados emergiram duas categorias de análise: 

noções e ações dos gestores escolares relacionadas ao tema em estudo. A primeira 

se refere a concepções sobre o fenômeno e ao conhecimento da legislação que 

trata do combate ou superação às práticas desse tipo de violência na escola. A 

segunda está associada às atividades e medidas voltadas à conscientização, 

prevenção e combate ao bullying escolar. 

 

 

4.1 NOÇÕES 

 

 

A esta categoria de análise correspondem duas subcategorias que foram 

definidas com base nas entrevistas: concepções sobre bullying e conhecimento da 

legislação específica.  

 

 

4.1.1 Concepções sobre bullying 

 

 

As concepções dos gestores escolares sobre bullying abrangem definições — 

em grande parte influenciadas pelas informações recebidas de diversas fontes — e 

exemplos apresentados pelos gestores. 

Todos os gestores entrevistados disseram já ter ouvido falar sobre o tema e 

acentuaram o papel da mídia na divulgação do fenômeno. Para D6, o bullying “está 

muito comentado nos jornais, nos meios de comunicação”3. D1 relatou que “a gente 

já ouviu falar na mídia” e D3 afirmou ter se informado “pelos meios de comunicação 

                                                           
3 Todas as falas dos sujeitos serão destacadas em itálico. 
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[...] TV, né?”. D9 salientou que as informações transitam “no convívio social” e nos 

meios de comunicação, “rádio, jornal, televisão”.  

As falas dos entrevistados confirmam a constatação de Arroyo (2007), de que 

a visibilidade da violência nos meios de comunicação social têm contribuído para 

informar e colocar a temática da violência infanto-juvenil no debate público, incitando 

reflexões e discussões em todos os segmentos da sociedade.  

Episódios violentos ocorridos no interior de escolas vêm ocupando cada vez 

mais espaço nos principais meios de comunicação de massa, notadamente nos 

jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão. A mídia não apenas noticia com 

frequência, casos trágicos de violência, como o massacre registrado em abril deste 

ano em uma escola pública da cidade de Realengo (RJ), mas também se engaja em 

campanhas antibullying.  

Essa massificação de informações contribui para que o fenômeno passe a ser 

mais discutido em todos os ambientes sociais, em casa com a família, nos encontros 

entre amigos, nos corredores das escolas. O termo “bullying” vem se tornando 

conhecido em todo o país, mas, como observa Fante (2005), o Brasil está atrasado 

pelo menos 15 em relação à Europa no que se refere aos estudos sobre o tema e ao 

tratamento desse comportamento violento. 

D8 comenta que começou a ter contato com o termo bullying entre 2004 e 

2005, quando fez uma especialização na Universidade Federal de Santa Catarina, 

“onde já tinham um conhecimento maior sobre isso”.  

Essa afirmação é pertinente, haja vista que as pesquisas sobre violência na 

escola, como lembra Sposito (2001), iniciaram nos meios acadêmicos brasileiros no 

início dos anos 2000 com o estudo das relações interpessoais agressivas 

envolvendo alunos, professores e outros agentes da comunidade escolar. 

Lopes Neto (2005) pontua que no Brasil, alguns estudos sobre o bullying no 

ambiente escolar a partir da década de 90, como reflexo dos trabalhos realizados na 

Europa.  São eles: 

a) O trabalho realizado pela prof.ª Maria Canfield e colaboradores (1997), em 

que as autoras procuraram observar os comportamentos agressivos 

apresentados pelas crianças em quatro escolas de ensino público em Santa 
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Maria (RS), usando uma forma adaptada pela própria equipe do questionário 

de Dan Olweus (1989); 

b) As pesquisas realizadas pelos Profs. Israel Figueira e Carlos Neto, em 

2000/2001, para diagnosticar o BULLYING em duas Escolas Municipais do 

Rio de Janeiro, usando uma forma adaptada do modelo do questionário do 

TMR; 

c) As pesquisas realizadas pela Prof.ª Cleodelice Aparecida Zonato Fante, em 

2002, em escolas municipais do interior paulista, visando ao combate e à 

redução de comportamentos agressivos (LOPES NETO, 2005, p. 7). 

A partir destes estudos, muitos trabalhos sobre o fenômeno foram e ainda 

estão desenvolvidos com o intuito de superar esse problema. 

Outros entrevistados obtiveram informações durante atividades promovidas 

pela Gered, como é o caso de D4: “Foi por meio de uma palestra, através da própria 

Secretaria de Educação” e D7: “A Gerência promoveu um miniencontro sobre isso 

daí e depois as escolas tiveram”.  

D2 cita como suas fontes de informação um projeto desenvolvido na escola 

voltado à prevenção ao uso de drogas e à violência, fôlderes e cartazes distribuídos 

pela Gered e produzidos em parceria entre o Ministério Público, a Secretaria de 

Estado da Educação e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Anexos B, C, D, 

E, F e G). De acordo com D7, informações sobre o tema foram por ele obtidas “pela 

própria convivência e em literaturas também”. 

D5 ouviu falar de bullying pela primeira vez na escola e na televisão. 

Interessante notar que a fala desse entrevistado conota certo afastamento das 

discussões sobre o tema promovidas pela Gered: “Eu sei que o Estado [...] já 

proporcionou um curso sobre bullying pra alguns especialistas [...] Agora, eu 

diretamente, eu nunca presenciei, nunca conversei e nunca participei de um trabalho 

desse tipo” (D5). 

Tendo em vista a iniciativa da administração estadual em reduzir a violência 

que ocorre nas escolas de Santa Catarina, ao sancionar a Lei 14.651, constata-se a 

importância do papel do gestor em reconhecer e desenvolver ações que busquem a 

superação do bullying em meios escolares.  



59 

 

No entanto, a fala desse diretor confirma a constatação de Fante (2005) de 

que o bullying ainda é pouco comentado e estudado no Brasil, motivo pelo qual, 

segundo a autora, grande parte dos educadores ainda não tem uma visão global 

sobre o assunto. 

D9 foi enfático ao declarar: “Isso aí é uma coisa que a gente não pode dizer 

que não conhece, que desconhece ou coisa parecida”. Mas segundo Lopes Neto, 

Monteiro Filho e Saavedra (2005), há escolas que desconhecem o problema, não 

admitem a ocorrência entre seus alunos se negam a enfrentá-lo. Para Chrispino e 

Chrispino (2002), o perfil dos estudantes mudou ao longo do tempo, mas a escola se 

manteve como antes.  

As palavras citadas com maior frequência pelos entrevistados para definir 

bullying são preconceito, discriminação, violência e xingamentos, como palavrões e 

apelidos. 

D1: “Geralmente começa por um xingamento [...] ou um falou [...] um disse 

que disse [...] um bate boca [...] e aí muitas vezes acaba em briga [...] Com ameaças 

também [...] palavrões [...] um preconceito”. 

D2: “São os apelidos, né?” 

D3: “[...] um xingar o outro, botar apelido, essas coisas”.. 

D5: “[...] discriminação [...] eu acho que seria a questão [...] seria uma forma 

de discriminação”. 

D6: “[...] o bullying é uma palavra inglesa e significa discriminação [...] 

violência [...] O que mais pode ser? Discriminação, violência”. 

D4 aponta a dificuldade de definir bullying, porque “na verdade, a palavra 

bullying não consegue nem se definir sozinha, não é?”. Ele entende o fenômeno 

como 

 

um conjunto de situações, e eu acho que ainda tem muita coisa a ser 
estudada dentro dela, porque não está bem esclarecida... hoje a 
própria sociedade tá usando muito essa palavra, e para tudo é 
bullying [...] e eu acredito que não é bem assim, para ser bullying tem 
que acontecer mais de uma vez, não é uma situação eventual. Não é 
porque está acontecendo uma briga, uma situação que eu já vou 
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chamar de bullying; não é bem assim. O bullying é uma coisa que 
persiste. A maioria ainda faz essa confusão.  

 

Todas essas definições pouco se aproximam do material informativo 

distribuído pela Gered e do entendimento de Lopes Neto (2005) de que o bullying 

compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem 

motivação evidente. Mas D4 apresenta uma noção mais completa, detalhada e, 

portanto, mais consistente da complexidade do fenômeno. A noção dos outros 

diretores é bastante simplista.  

Importante, contudo, é a associação que os entrevistados fazem entre 

violência e discriminação. Estudo recente sobre ações discriminatórias no âmbito 

escolar, desenvolvido pela Fipe e pelo Inep (BRASIL, 2009) revela que a maioria dos 

casos de bullying está associada ao preconceito e à discriminação relacionados a 

aspectos de natureza étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, 

territorial, de necessidades especiais (deficiência) e socioeconômica. 

Fante (2005), Almeida, Lisboa e Caurcel (2007), Lopes Neto (2005) e Pizarro 

e Jiménez (2007) evidenciam vários sinônimos utilizados em português para fazer 

referência ao tema: maus tratos, vitimização, intimidação, agressividade e violência 

entre pares.  

Mas o que se constata é que a existência dessa forma de violência na escola 

ainda é pouco reconhecida ou admitida por muitos diretores escolares. Shariff (2011, 

p. 32) considera que isso talvez se justifique porque “nas escolas, o bullying 

normalmente ocorre em áreas com pouca ou nenhuma vigilância dos adultos”.  

A “confusão” referida por D4 pode ser percebida na fala de D7: 

 

O que, o que que seria o bullying, como é que eu vou te dizer? Como 
eu posso definir essa palavra? A gente pode definir assim, eu acho, 
eu acho que é uma falta de... como é que eu vou dizer pra ti, uma 
falta de [...] tá faltando a palavra para encaixar nisso aí, acho assim 
que é uma questão de relacionamento, isso aí, uma falta de 
relacionamento, as vezes até da própria [...] de conversa em casa 
com os pais, de repente... informação... ou aceitar o diferente, né? 
Como eles dizem, né? O diferente, né?  

 



61 

 

Essa alusão ao “diferente” é abordada por Chrispino (2007) ao tratar da 

gestão do conflito escolar. O autor acentua que em geral só se percebe o conflito 

quando ele produz suas manifestações violentas. Para Chrispino e Chrispino (2002, 

p. 24), “nós é que não fomos – e nem somos – hábeis na arte da antevisão dos 

problemas e na antecipação de alternativas eficazes”.  

Com referência às formas de bullying, os gestores apontam dois principais 

tipos: físico, como brigas e agressões, e verbais, principalmente xingamentos e 

apelidos pejorativos. 

D2: “São os apelidos, né? A agressão verbal [...] Acho que não é nada grave”.  

D3: “Bom, pelo o que a gente escuta, pelo que falam, seria uma perseguição, 

uma agressão e que a gente tem que estar trabalhando isso com os alunos para não 

acontecer”. 

D6: “Verbal. Às vezes acontece uma discussãozinha, que a gente consegue 

resolver aqui mesmo [...] a física muito pouco. Tem mais assim, verbais, muitas 

vezes escrita [...] mais as verbais do que as escritas”. 

D7: “É, no caso, coisa de ofensa, assim”.  

D8: “O que tá acontecendo ultimamente é agressão física mesmo, né?”. 

Entre os tipos mais comuns de maus-tratos empregadas nos atos de bullying, 

Fante e Pedra (2008) citam aqueles referidos pelos diretores entrevistados: a 

agressão física, as práticas verbais de apelidar, xingar e zoar, e a violência moral, 

que inclui difamação, calúnia e discriminação.  

Mas cabe salientar que nas falas dos entrevistados não se encontram indícios 

de que todas essas manifestações tenham sido observadas dentro da escola e nem 

de que os episódios registrados tenham ocorrido com uma frequência que 

caracterize o bullying. 

Silva (2010a) pontua que a agressividade entre alunos pode se manifestar 

das mais diversas formas, desde pequenos conflitos verbais até brigas físicas e 

violentas, geradas pelas razões mais fúteis possíveis, resultando em humilhações 

públicas e na violência propriamente dita. 
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D9 aborda outro tipo de bullying: “Eu acredito que seja o moral. A questão da 

homossexualidade, aqueles que são e que afloram, que se demonstram 

homossexuais na opção, eles são mais pejorativamente discriminados”. 

Os resultados da pesquisa da Fipe e do Inep (BRASIL, 2009) confirmam a 

observação de D9 e demonstram que as principais vítimas de bullying são os alunos 

negros, os alunos pobres e os alunos homossexuais.  

Baseados em suas concepções, os gestores citam casos que podem ser 

entendidos como bullying: 

D1: “[...] pode começar dentro de casa mesmo... quando o pai ou um irmão, 

faz um xingamento, desmoraliza a pessoa [...] é uma ameaça, um preconceito [...] 

chamar de gordo, de feio, de ‘quatro olho’ [...] mais assim, de ofender, de 

constranger a pessoa”. 

D3: “É mais essa história de [...] é mais verbal assim, de um xingar o outro 

botar apelido, essas coisas”. 

D4: “Nós tivemos alguns casos de bullying, principalmente com alunos 

especiais; eles riam deles, colocavam apelidos [...] E alguns deles, inclusive, não 

queriam mais vir para a escola, e aí nós fomos descobrir, era por causa disso”. 

D6: “Eram esses problemas que eu trabalhava na escola... até esses alunos... 

esses probleminhas pequenos, né? Um empurrão, um agrediu, um apelido, né?”. 

D9: “Às vezes é uma questão de espaço [...] eles acabam buscando esse tipo 

de coisa e aí eles pormenorizam os outros diante do bullying, do assédio, da 

pressão [...] é emocional, chamando por apelidos e coisa parecida”. 

Os exemplos referidos pelos entrevistados estão incluídos na legislação 

estadual que trata dessa matéria. De acordo com o Art. 2º da Lei nº 14.651 (SANTA 

CATARINA, 2009), o bullying pode ser evidenciado através de atitudes de 

intimidação, humilhação e discriminação, incluindo insultos pessoais, apelidos 

pejorativos, ataques físicos, expressões ameaçadoras e preconceituosas, ameaças 

e pilhérias. 

Ao descrever algumas características dos agressores no ambiente escolar, 

Silva (2010b, p. 11) aponta alguns comportamentos que aparecem nas falas dos 



63 

 

entrevistados: “fazem brincadeiras de mau gosto, gozações, colocam apelidos 

pejorativos, difamam, ameaçam, constrangem e menosprezam alguns alunos. 

Furtam ou roubam dinheiro, lanches e pertences. [...] Divertem-se à custa do 

sofrimento alheio”. 

Sobre o ciberbullying, que “envolve o uso das tecnologias digitais por crianças 

e adolescentes com o intuito de promover constrangimento moral ou psicológico” 

(MAIDEL, 2009, p. 13), há pouco conhecimento por parte dos diretores escolares. 

D4 e D6 declararam não saber do que se trata. Apenas D1 apresentou uma 

definição: “o bullying cometido através da internet”. As respostas dos demais 

entrevistados são pouco esclarecedoras: 

D1: “Sim. Às vezes acontece lá fora ou através do ciberbullying e infelizmente 

eles vêm resolver aqui dentro da escola”. 

D2: “Ah, sim. Já ouvi falar sim”.  

D3: “Acho que eu já ouvi comentar alguma coisa... mas, não sei o que é. Não, 

não. Nunca ninguém comentou”. 

D5: “Não. A tá. Eu sei sim. É porque eu não entendi bem a colocação”. 

D8: “Por aí, né? Adeptos e adeptos, né?” 

Observa-se, na fala dos diretores, uma noção muito superficial do fenômeno. 

Suas colocações revelam uma tímida aproximação das ideias difundidas pelo senso 

comum sobre ciberbullying. 

Segundo Lopes Neto (2005), o ciberbullying ocorre através da intimidação 

eletrônica por celulares ou internet. Envolve o uso de e-mails, mensagens para 

celulares, mensagens de texto instantâneas (MSN, ICQ), web sites pessoais, 

comunidades virtuais, sites de relacionamento “para a propagação de 

comportamento hostil com o objetivo repetido de injuriar, caluniar e prejudicar 

alguém” (MAIDEL, 2009, p. 116).  

É de estranhar que, no atual cenário da comunicação e da tecnologia, 

profissionais da educação, que lidam diariamente com crianças e adolescentes, 

tenham tão pouco ou nenhum conhecimento a respeito do que Maidel (2009, p. 115) 

considera uma “evolução na manifestação do próprio bullying”.  
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A falta de conhecimento mais aprofundado dos diretores escolares sobre a 

temática da violência na escola e em particular sobre o bullying conota pouco 

comprometimento com a comunidade escolar no que se refere à prevenção e à 

solução de problemas sérios que a afetam. Há que se considerar que, como enfatiza 

Arroyo (2007, p. 787), a violência é “um dos traços mais inquietantes da 

contemporaneidade [...] Ela incomoda e indaga a sociedade e a pedagogia, as 

pesquisas, a reflexão teórica e o fazer educativos”.  

 

 

4.1.2 Conhecimento da legislação 

 

 

No que se refere à legislação, aos programas e projetos voltados para a 

prevenção e redução dos casos de bullying nas escolas, os entrevistados parecem 

desconhecer ou apresentam um conhecimento vago sobre o assunto. 

Nenhum deles mencionou, por exemplo, o serviço “Disque 100”, divulgado na 

cartilha “Bullying, isso não é brincadeira” (Anexo D), elaborada pelo Ministério 

Público de Santa Catarina em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e a 

Assembleia Legislativa, que foi distribuída em todas as escolas da rede estadual de 

ensino. 

Alguns diretores escolares sequer conhecem o conteúdo dessa cartilha e 

outros dão pouca importância ao material fornecido pelo governo estadual, como D6: 

“[...] eu não tenho muita certeza, mas, se eu não me engano ele mandou até 

revistinhas no ano passado para as escolas, com informações falando desse tema”.  

D9 relatou que “através da Gered, nós temos recebido fôlderes de bullying; 

através das editoras também e do Programa Nacional de Livro Didático, que tem 

trazido materiais e isso tem subextratos e coisas, mas, não mais que isso. Não mais 

que isso”. 

Quanto a material informativo do Ministério da Educação, D6 comentou que 

“não veio nada, eu acho”. Em relação ao MEC, D8 considerou que “tão pouco tem 

sido feito” e D2 se referiu ao fato de haver pouca ação do MEC no que diz respeito a 
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programas de conscientização sobre bullying: “pouca divulgação [...] do MEC eu 

acho bem pouco”. 

Sobre leis que amparem a escola nessa questão, D2 comentou que “quase 

não se vê, não se ouve muito falar nisso [...] agora é que tão falando mais” e D3 

declarou: “Bom, eu não me recordo, mas a gente tem o apoio do Conselho Tutelar”.  

D6 também cita o Conselho Tutelar e a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude, enfatizando a realização de palestras sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, violência e bullying:  

 

Nós trabalhamos muito juntamente com o Conselho Tutelar [...] a 
promotoria muitas vezes faz palestras e a gente tá junto; esses 
tempos mesmo teve várias palestras do bullying, da violência, sobre 
a lei do menor adolescente [...] então, a gente lida muito isso [...] a 
violência não só na escola, a violência familiar [...] então existe sim, 
existe a legislação que ampara a criança e o adolescente e aí a 
gente trabalha isso aí e também através da nossa Gered (D6).  

 

D5 afirmou desconhecer qualquer tipo de lei ou projeto federal e estadual 

sobre bullying. Especificamente quanto à Lei 14.651, declarou: “Eu sei que ela 

existe, mas, se tu me perguntares certinho o que consta ali, eu não sei te dizer”.  

Questionado sobre o mesmo assunto, D4 respondeu: “Ah, não. Leis eu não 

conheço nenhuma. Se existir eu não conheço”, lembrando que “o Estado tem alguns 

programas, acho que tem um projeto também”. 

As falas de outros participantes da pesquisa denotam o mesmo 

desconhecimento: 

D2: “Olha, eu não lembro”. 

D7: “Pra te falar a verdade, assim, não parei para [...] tu sabes que tem, que o 

pessoal fala, mas aprofundamento na lei, assim, não”. 

D9: “Olha a que ponto chegamos! Ter que fazer uma lei pra que não haja 

bullying”.  

O comentário de D9 veio acompanhado de “não” como resposta à pergunta 

se ele conhecia alguma lei específica sobre bullying.  
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D8 foi o único entrevistado a declarar que sabe da existência da lei estadual, 

mas embora tenha afirmado saber do que ela trata, demonstra não ter muito 

conhecimento a respeito: “É questão disciplinar, também, né? Os direitos, né? Dos 

alunos, da violência. [...] É isso, não é?”.  

Independentemente de existir ou não lei que respalde as escolas na execução 

de medidas para lidar com casos de bullying, os diretores deveriam se informar 

sobre o tema e ficar atentos para esse problema, tendo a consciência de que  

 

as instituições de ensino não são apenas responsáveis pela 
incolumidade física de seus alunos, mas, também, por danos morais 
e à imagem de cada um deles [...] e qualquer lesão praticada no 
ambiente escolar deve ser evitada pela escola sob pena de se 
responsabilizar por ela (NICOLAU; NICOLAU, 2006, p. 240-241). 

 

A Lei 14.651 (SANTA CATARINA, 2009) determina em seu Art. 4º que para a 

implementação do Programa de Combate ao Bullying, “a unidade escolar criará uma 

equipe multidisciplinar, com a participação de docentes, alunos, pais e voluntários, 

para a promoção de atividades didáticas, informativas, de orientação e prevenção”.  

O texto da lei conduz à interpretação de que é atribuída ao diretor a tarefa de 

mobilizar a equipe e criar estratégias de superação ao bullying, servindo como ponte 

entre as instâncias de deliberação e a comunidade escolar, onde efetivamente 

devem desenvolvidas as ações para alcançar os objetivos previstos no Programa e 

expressos no Art. 5º, tais como: 

 

[...] II – capacitar docentes e equipe pedagógica para a 
implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e 
solução do problema;  
III – incluir, no Regimento Escolar, após ampla discussão no 
Conselho de Escola, regras normativas contra o bullying; [...] 
V – observar, analisar e identificar eventuais praticantes e vítimas de 
bullying nas escolas; [...] 
VII – desenvolver campanhas educativas, informativas e de 
conscientização com a utilização de cartazes e de recursos de áudio 
e áudio-visual; [...] 
IX – integrar a comunidade, as organizações da sociedade e os 
meios de comunicação nas ações multidisciplinares de combate ao 
bullying; [...] 
XI – realizar debates e reflexões a respeito do assunto, com 
ensinamentos que visem à convivência harmônica na escola; 
(SANTA CATARINA, 2009). 



67 

 

 

Entende-se que tais ações, se fossem implementadas, contribuíram 

efetivamente para “reconhecer a agressividade juvenil e combatê-la, no lugar onde 

ela é produzida e se torna visível” (CONSTANTINI, 2004, p. 67). 

Nicolau e Nicolau (2006, p. 240) acentuam que “no convívio escolar o aluno 

deve ser protegido para que não sofra qualquer dano, seja de ordem moral ou 

material e esta proteção tem que ser a preocupação maior da própria instituição que 

o abriga”. Constantini (2004) pensa da mesma forma e acentua a falta de 

preocupação dos adultos com as consequências de certas atitudes violentas dos 

jovens.  

Abramovay (2003) considera fundamental conhecer as causas e as 

consequências da violência no contexto escolar, interrogar e construir uma visão 

crítica sobre o fenômeno. Mas isso se torna bastante difícil em âmbito local quando 

os principais atores envolvidos nesse processo sequer conhecimento suficiente têm 

sobre a temática. 

As entrevistas revelaram o quanto estão mal informados os diretores 

escolares sobre o bullying, suas formas de manifestação e suas implicações no 

contexto escolar e na vida dos alunos. Constata-se também a falta de conhecimento 

sobre a legislação estadual e as ações nela previstas de superação ao bullying. As 

noções que revelaram um pouco mais de consistência podem ser atribuídas a 

menos de um terço do total de gestores entrevistados. 

 

 

4.2 AÇÕES  

 

 

A esta categoria de análise correspondem duas subcategorias: atividades 

desenvolvidas, com ênfase para discussões sobre o tema e abordagens junto à 

comunidade escolar, e elaboração de regras gerais para a convivência nesses 

ambientes.  
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4.2.1 Discussões sobre o tema 

 

 

Os diretores informaram que muitos trabalhos sobre bullying foram 

desenvolvidos em sua comunidade escolar com a participação de professores, 

orientadores educacionais e demais funcionários das escolas. 

D2: “[...] em palestra, em projeto, aqui na própria escola, com os alunos, com 

a equipe, a orientadora [...] fomos chamando a atenção, mostrando o que estava 

errado”. 

D3: “Sim, e com a própria Gered, nós também já falamos sobre isso lá [...] e 

nas reuniões e em palestras também. Tanto que nós já repassamos para o 

professor, para os alunos, para ser trabalhado”. 

Ações interessantes foram citadas por D6, que enfatizou a preocupação da 

escola em informar a comunidade sobre o que é bullying e a participação efetiva dos 

professores:  

 

Um professor fez um projeto sobre o bullying com o pessoal do 
técnico. [...] E nós temos outros professores que também 
trabalharam esse tema. [...] Nós também fizemos um programa na 
rádio local [...] os professores fizeram um trabalho sobre esse tema 
na rádio, explicando ó que é, do que tratava [...] para a comunidade 
ter interesse e conhecimento. [...] partindo dos problemas, 
comentados nas reuniões pedagógicas, os professores montaram os 
seus projetos, cartazes, eles escolheram um tema e cada um 
debateu o tema (D6). 

 

A fala de D6 conota que o diretor atribui maior responsabilidade aos 

professores no que se refere à organização e desenvolvimento desse tipo de ação. 

Em outros momentos das entrevistas também foi possível notar que os gestores têm 

conhecimento sobre as ações realizadas pela equipe docente, mas quando 

questionados sobre suas noções a respeito dos temas abordados, suas respostas 

foram superficiais e pouco esclarecedoras. 

D4 destaca as reuniões com a equipe pedagógica, “no começo do ano, 

quando a gente se reúne, fala das regras, das normas [...] então, o bullying faz parte 

da pauta [...] Na verdade, a gente se reúne no final do bimestre, fala também dos 
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casos que aconteceram”. O entrevistado acrescentou que “quando ocorre um caso 

de bullying a gente já procura logo resolver, já traz para cá e depois fala na reunião”. 

Ponto importante colocado por D4 consiste na inserção do tema no 

planejamento dos professores:  

 

Olha, eu acho que o bullying, juntamente com outros temas 
transversais que são sempre trabalhados, sexo, drogas, valores, não 
é? O bullying também faz parte do dia a dia do professor. Quando ele 
vê a possibilidade, quando ele cria o planejamento e vê possibilidade 
de trabalhar com esse tema ele também acaba trabalhando o 
bullying, porque também está relacionado com valores e 
automaticamente ele está trabalhando contra o bullying, que é uma 
falta de respeito, é você nem respeitar o seu colega, é com todos. 
Então é feito um trabalho paralelo [...] é durante o trabalho deles 
mesmo (D4). 

 

D4 também atribui a responsabilidade aos professores e trata o tema como 

conteúdo curricular, enquanto D8 assume uma postura diferente, mais dinâmica e 

participativa. Ressaltando que o bullying “é difícil, é complexa essa questão”, D8 

informou: “Nós discutimos sempre que a gente pode [...] Em reuniões, a nossa 

equipe diretiva e, além disso, extraordinariamente quando acontece [...] nos 

sentamos e vimos como vamos fazer, por onde vamos caminhar, melhorar”.  

A homofobia, no contexto do bullying, é uma questão apontada por D9 como 

preocupante na escola e que tem motivado a organização de palestras com apoio da 

Gered e de outras instituições. 

 

Nós temos alguns casos de brincadeiras e coisas, principalmente 
com relação à homofobia [...] isso incomoda muito e a gente tenta 
chamar as partes interessadas para que se tenha um diálogo, uma 
conversa maior. Existe um acompanhamento. Inclusive quando há 
um interesse em mudança de turno, jamais mudança de escola, 
porque nós temos que trabalhar com a questão e não camuflar a 
situação, pelo contrário, nós temos que resolver, buscando palestras 
juntos, sabe? Com os órgãos de orientação, junto à Gered [...] nós 
tivemos palestras sobre sexualidade, a questão da homofobia, agora 
vem a diversidade de gênero [...] porque quanto mais se conhece a 
respeito, melhor se lida com a situação (D9). 

 

Neste caso, o diretor demonstra que não foge à responsabilidade e revela 

comprometimento na busca de soluções para os problemas que surgem na escola. 



70 

 

Também acentua a importância de identificar assuntos candentes que emergem no 

cotidiano escolar e discuti-los para aprofundar o conhecimento a fim de lidar com 

eles de maneira adequada. 

As polícias civil e militar e a Promotoria da Infância e da Juventude 

contribuíram com orientações, realizando palestras nas escolas: 

 

[...] aqui na escola, uns pais nos procuraram e nos relataram que 
estava acontecendo um problema com os filhos deles; aí a gente fez 
uma reuniãozinha falando desse tema [...] a gente foi buscar juntos a 
solução [...] então foi assim que começou: conversamos com 
autoridades, com o delegado de polícia, a polícia civil, a militar e a 
promotoria e nós pedimos uma ajuda deles nesse sentido [...] o 
primeiro que nós chamamos aqui foi o delegado de polícia, que 
colocou para eles as penalidades, o que poderia acontecer com eles, 
mesmo eles sendo menor de idade [...] tudo isso [...] Também veio a 
promotora, que daí foi com os professores (D1). 

 

Fica evidente que na escola administrada por D9 a forma de buscar soluções 

para os conflitos é bem diferente daquela adotada na escola dirigida por D1. Infere-

se que nesta falta diálogo entre a equipe da escola e os sujeitos envolvidos nos 

casos relatados à diretoria. Nas palestras e reuniões promovidas pela escola, os 

aspectos relacionados a penalidades e punições legais parecem ser mais 

valorizados que aqueles referentes ao respeito mútuo e à convivência pacífica no 

ambiente escolar. No lugar do diretor ou do professor conversando com os alunos, 

do gestor debatendo com os docentes seus diferentes pontos de vista, aparecem 

policiais e promotores de justiça. 

Às práticas estabelecidas por D1 cabe referenciar o estudo sobre gestão 

escolar de Leme (2009) ao ressaltar que 

É importante que o diretor e o corpo docente sejam exemplos 
concretos de atuação democrática, que só ocorre pela consideração 
da diversidade de posições, condição necessária para a sua 
legitimação. [...] Assim, deve-se evitar as punições que implicam em 
exclusão do aluno do cotidiano escolar, como ocorre quando se 
aplicam suspensões e transferências de estabelecimento de ensino 
(LEME, 2009, p. 551).  

 

A autora lembra ainda que, tais punições só devem ser aplicadas quando 

representam risco à integridade física dos demais membros da comunidade escolar. 
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Verificou-se que os pais e responsáveis pelos alunos são chamados a discutir 

o assunto na escola geralmente quando ocorre algum caso envolvendo os filhos. 

D1: “Chamamos os pais [...] faz aquela conversa, explica tudo o que pode 

acontecer, e aí, qualquer dúvida a gente esclarece com o delegado”. 

Novamente a fala de D1 sugere que as situações conflitantes envolvendo 

alunos são vistas mais como caso de polícia do que como um caso de educação. 

Em outras escolas, o diretor insiste mais no diálogo com os alunos e com os 

pais antes de tomar outra atitude, como encaminhar o caso para outra esfera, como 

relata D4: 

 

A gente chama os pais, conversa com eles, explica [...] chama os 
envolvidos, tenta escutar ambas as partes e tenta entrar em 
consenso [...] é registrado e se persistir é chamada a família, é 
chamada a direção e a gente tenta resolver aqui na escola. Em 
alguns casos é passado para o Conselho Tutelar.  

 

O mesmo acontece nas escolas administradas por D2, D3 e D8, onde os 

alunos e os pais são chamados para conversar e procura-se resolver os casos 

dentro do ambiente escolar, com a participação da família do aluno. 

D2: “A gente chama os pais, conversa junto com a orientação”. 

D3: “Falam. Amanhã vai ter briga dona diretora [...] Já vou lá, chamo o aluno, 

chamo a mãe e já resolvo. Então, não tem muitos casos assim por aqui [...] A gente 

é muito de conversar, não deixa chegar ao extremo”. 

Na escola administrada por D8, a assistente técnica pedagógica assume a 

tarefa de buscar soluções para os conflitos que surgem. “Ela conversa, fala, explica, 

fala da necessidade do bom entendimento [...] quando detecta algum casos mais 

sério, ela traz para a sala dela, conversa, chama a família” (D8). 

D9 relata que a primeira medida tomada quando se detecta um caso de 

bullying é “uma reunião entre nós, orientação, supervisão e direção”. Depois vem a 

convocação dos pais e responsáveis para “colocar a situação de forma clara, o que 

está acontecendo [...] e pede-se que haja mudança de atitude. Em não havendo, as 

partes são orientadas a dar queixa na delegacia e assim por diante, tomar os 

trâmites legais” (D9). 
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A dinâmica relatada por D9 demonstra comprometimento com a solução de 

problemas da escola e se aproxima do proposto pela Lei 14.651 (SANTA 

CATARINA, 2009) quanto a trabalhar com uma equipe multidisciplinar e “orientar 

pais e familiares sobre como proceder diante da prática de bullying”.  

 

 

4.2.2 Elaboração de regras 

 

 

Outro aspecto importante na rotina das escolas é a elaboração de regras de 

conduta, em alguns casos previstas do Projeto Político Pedagógico (PPP).  

 

As regras são espécies de instruções que orientam a conduta nas 
diversas situações sociais. Toda organização social possui uma série 
de normas ou regras que permite aos indivíduos viverem juntos. 
Essas regras não são inatas: devem ser adquiridas em casa, na 
escola e na sociedade em geral (PARRAT-DAYAN, 2008, p. 31). 

 

Os gestores falaram sobre como essas normas são organizadas e divulgadas 

para a comunidade escolar, mas a maioria não citou especificamente medidas 

preventivas e de superação ao bullying. 

Exceção é o caso da escola dirigida por D1. O entrevistado informou que as 

normas de conduta são elaboradas “por todos [...] Fizemos o trabalho de combate 

ao bullying e continuamos com as regras [...] e as autoridades também nos 

ajudaram, deram dicas”. O diretor comenta que “elas estão no PPP da escola e são 

divulgadas aos pais no ato da matrícula [...] os pais já levam um papel com as 

normas da escola. Depois a orientadora passa em todas as salas e repassa para os 

alunos [...] e na reunião de pais também, eles também ficam sabendo [...] é sempre 

bom estar lembrando” (D1). 

Para Constantini (2004, p. 68), “as estratégias de combate ao bullying, para 

que tenham verdadeiro sucesso e resultados positivos, precisam se transformar em 

uma política educacional”. 
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Na escola de D2 as regras foram produzidas “pela equipe pedagógica [...] 

depois é repassado para os alunos, e eles tem que cumprir”. O diretor ressalta que 

elas estão no PPP da escola e que  

 

a gente faz o termo de compromisso. Cada um que adentra na 
escola, a gente já, faz o termo de compromisso. Faz os pais lerem; 
se os pais não são alfabetizados se faz a leitura para eles do texto e 
já avisa que eles [os alunos] têm que se comportar [...] são fixadas 
na parede da escola, por todo o pátio (D2). 

 

A fala de outros entrevistados acentua o envolvimento de diferentes atores na 

elaboração dessas regras: 

D3: “Pela equipe gestora, pelos membros da APP [...] tá tudo dentro do PPP. 

Acho que é assim em toda a escola, né? A gente coloca um editalzinho nas salas de 

aula [...] as orientadoras passam e explicam [...] quando a gente faz reunião com os 

pais, a gente lê claramente e explica pra eles”. 

D6: “Por todos. Teve a participação dos professores, dos alunos [...] os alunos 

participaram pouco, mas teve. [...] Especialistas, técnico-pedagógico, gestores [...] 

coladas em todas as salas e para os pais, assim, na reunião pedagógica [...] na 

pauta da assembleia geral [...] e muitos professores colam no caderno”. 

O conjunto dessas normas, na escola administrada por D7, “a gente chama 

de código de conduta [...] que a gente acertou no começo do ano entre os 

professores e depois a gente levou para os alunos”.  

D8 se refere a “normas de convivência” criadas coletivamente, inseridas no 

PPP e que “devem ser aplicadas por todos [...] pelo corpo docente e pelo 

administrativo”. Mas o diretor coloca um problema:  

 

muitas vezes o professor, pra se poupar ou pra não se incomodar 
muito, ele fecha os olhos para algumas dessas regras. E talvez por 
isso, nós não tenhamos o sucesso, né? Na implantação das normas 
disciplinares. Porque nós criamos coletivamente, mas muitos se 
furtam de cobrá-las para não se perturbarem (D8). 

 

D4 relatou que as normas “são desenvolvidas por toda a equipe escolar, por 

merendeiras, professores, por todos”. O diretor informou que todos os anos elas são 
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revistas: “então, nós vamos rever as regras do ano anterior e o que nós podemos 

fazer para funcionar melhor. É revisto uma por uma, então é alterado ou 

acrescentado”. Embora tenha afirmado que “é visto por todos, secretaria, direção, 

toda a comunidade escolar” o entrevistado concluiu esta frase com “não o aluno”.  

Quanto à divulgação, D4 informou que “elas são repassadas sala por sala 

pela equipe pedagógica. [...] é trabalhado no começo do ano, sala por sala. O 

professor repassa, o assistente pedagógico passa em todas as salas e depois para 

os pais também”. 

No relato de D8 aparece a informação sobre o envolvimento dos alunos nesse 

processo: 

 

As primeiras, porque há um aperfeiçoamento, né? Mas as primeiras 
criadas, nós fomos consultar sim, se tinha algo mais que eles 
queriam que eles quisessem colocar [...] claro que não fomos tão 
ingênuos de deixar com que eles tirassem e colocassem o que eles 
quisessem, mas eles participaram [...] e têm muitas que eles não 
gostam, né? E tem outras que eles até entendem que são limites [...] 
e precisam ser cobradas (D8). 

 

O entrevistado comentou que as regras são divulgadas no site “fazendo 

turismo”, que é “um site do nosso curso [...] elas existem no nosso PPP e são 

entregues aos pais [...] na primeira reunião do ano. E ali a gente detalha, né?”. 

Declarou ainda que “a gente conversa com os pais, pede apoio, se os pais também 

apoiam aquelas ou se querem acrescentar ou tirar alguma [...] todos os anos é essa 

mesma luta. Luta e perseverança, eu diria”. 

 

Adequar às ferramentas educacionais a uma sociedade que está 
mudando rapidamente significa ter a consciência de que os 
fenômenos que se sucedem estão modificando a relação entre o 
mundo dos adultos e o dos jovens, e que é necessário abrir novos 
horizontes no campo das intervenções e da comunicação. Assim 
sendo, é preciso [...] ações e ferramentas capazes de diminuir o 
fenômeno, mas ao mesmo tempo capazes de expressar-se numa 
linguagem nova no momento de confronto com os jovens 
(CONSTANTINI, 2004, p. 67). 

 

D9 relata que “foram desenvolvidas por todos e em reuniões pedagógicas [...] 

Ela é uma constituição de regra como a normativa que existe, desde o ato de 
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matrícula [...] direitos e deveres dos alunos dentro da instituição”. O entrevistado 

acrescenta que, no caso de o aluno infringir “um desses artigos [...] se chama uma 

vez, duas, a terceira. A partir da terceira, se chama os pais. Coloca-se a situação. 

Se infringir novamente, a situação então é suspensão, de três dias. Sempre os pais 

sabendo o que tá acontecendo. Não antes disso” (D9). 

Ao abordar esse assunto, Sotto Maior Neto (2000, p. 514) condena a 

expulsão do aluno da escola por infração de regras, salientando que “do processo 

pedagógico por certo faz parte o estabelecimento de regras relacionadas ao campo 

disciplinar, com o aprendizado pelo educando dos próprios limites na convivência 

escolar e social”. 

As regras de disciplina, a serem estabelecidas de maneira clara no 
Regimento Escolar e aplicadas pelo Conselho Escolar [...] devem 
contemplar sanções pedagogicamente corretas, que jamais importem 
na exclusão do aluno do sistema educacional [...] ou em 
conseqüências destituídas de caráter educativo [...] (SOTTO MAIOR 
NETO, 2000, p. 514). 

 

Nota-se que nas ações mencionadas há interesse em prevenir e superar as 

condutas consideradas não adequadas no ambiente escolar, muito embora não 

tenham sido referidas, na maioria das entrevistas, programas e medidas específicas 

contra o bullying. D8 admite que “um projeto específico, nós não temos, mas temos 

que tratar disso urgente [...] tem muito que caminhar ainda”. 

Embora o Art. 6º da Lei 14.651 determine que “compete à unidade escolar 

aprovar um plano de ações para a implantação das medidas previstas no Programa 

[de Combate ao Bullying] e integrá-lo ao Projeto Político Pedagógico” (SANTA 

CATARINA, 2009), isso ainda não ocorre na sua plenitude nas escolas dirigidas 

pelos participantes desta pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As múltiplas formas de violência tem se tornado cada vez mais explícitas, 

frequentes e intensas. Esta constatação pode ser feita por meio de notícias 

divulgadas pela mídia impressa e eletrônica, no Brasil e no mundo. Publicações de 

artigos e trabalhos científicos, revistas, periódicos e livros que abordam a violência, 

especialmente o bullying, também contribuíram para o desenvolvimento desse 

trabalho, além de experiências pessoais e profissionais dessa pesquisadora.  

Nesse sentido, o surgimento e o crescimento do fenômeno mundialmente 

conhecido como bullying e sua versão online, o ciberbullying e principalmente as 

consequências que esse fenômeno causa as suas vítimas, me conduziram a uma 

série de reflexões, uma vez que, foi possível perceber alguns desses efeitos no 

contexto escolar em que atuo.  

A partir destas reflexões iniciei estudos sobre o fenômeno, pois, se tratava de 

algo novo, desafiador e intrigante. Na esteira dessa problemática surgiu o interesse 

em investigar que noções os diretores de escolas de educação básica possuem 

acerca do fenômeno bullying e que ações desenvolvem para enfrentá-lo, 

considerando que esses sujeitos são os responsáveis principais pelas instituições.  

Diante deste propósito, busquei os caminhos da abordagem qualitativa que 

melhor pudessem contemplar a subjetividade dos sujeitos envolvidos, a fim de 

considerar suas concepções, angústias, dúvidas, como determinantes para um 

estudo mais aprofundado sobre o tema em questão.  

Para Lüdke e André (1986), quando se quer conhecer a visão de determinada 

população sobre um objeto complexo, é melhor entrevistar o interlocutor através de 

um instrumento que tenha como base um roteiro que possua grande flexibilidade, de 

modo a possibilitar que o entrevistado discorra sobre o tema proposto, com base nas 

informações que ele detém.  

Quanto às noções sobre o bullying e a legislação específica, os diretores 

manifestaram pouco conhecimento ou noções muito vagas, próximas do senso 

comum. Percebi que não há um conhecimento aprofundado por parte dos diretores 
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escolares sobre a temática da violência na escola e em particular sobre o bullying. 

Seus relatos configuram noções muito coladas ao imediatismo e, portanto, 

aproximam-se mais do empirismo. A maioria dos diretores – representada por pouco 

mais de 2/3 dos participantes – apresentou concepções fundamentadas nas notícias 

divulgadas por veículos de comunicação de massa. 

Em relação às políticas públicas educacionais legislação e programas 

antibullying, a desarticulação entre as instâncias deliberativas como os poderes: 

legislativo, judiciário e executivo foi percebida como fator determinante para enfatizar 

a distância entre tais poderes e os gestores educacionais. Cabe ressaltar a criação 

da Lei 14.561 (SANTA CATARINA, 2009), a qual apenas um dos participantes disse 

saber do que se tratava, porém, não foi capaz de apresentar integralmente o teor da 

referida lei, tampouco citou a criação de ações a serem contidas nos Projeto Político 

Pedagógico das escolas. 

Isto conota pouco comprometimento com a comunidade escolar no que se 

refere à prevenção e à solução de problemas sérios que a afetam. Há que se 

considerar que, como enfatiza Arroyo (2007, p. 787), a violência é “um dos traços 

mais inquietantes da contemporaneidade [...] Ela incomoda e indaga a sociedade e a 

pedagogia, as pesquisas, a reflexão teórica e o fazer educativos”.  

Este panorama mostrou que é preciso discutir o bullying na sociedade e 

principalmente nas escolas, por se tratar de um fenômeno recente, e que, portanto, 

requer ações mais sistemáticas dos órgãos definidores das políticas públicas 

educacionais. 

Quanto às ações de superação ao bullying, os diretores manifestaram o 

entendimento em relação às discussões e abordagens, e a elaboração de regras.  

As discussões sobre o tema e as abordagens junto à comunidade escolar 

apontaram para a transferência de responsabilidade dos diretores para os 

professores, e eventualmente para orientadores e técnicos educacionais. Constatei 

que dos nove gestores participantes, apenas um estava inserido na criação e na 

execução das atividades, bem como, na mobilização de toda a comunidade escolar 

para a superação ao bullying. A dinâmica relatada por ele demonstra 

comprometimento com a solução de problemas da escola e se aproxima do proposto 
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pela Lei 14.651 (SANTA CATARINA, 2009) quanto a trabalhar com uma equipe 

multidisciplinar e “orientar pais e familiares sobre como proceder diante da prática de 

bullying”. 

Estas atitudes se vinculam a concepção que os gestores têm sobre o 

fenômeno e sugerem uma abordagem do problema não como um conteúdo 

pragmático, mas sim, como um problema de responsabilidade de todos.  

Quanto às regras gerais, percebi nas ações mencionadas que há interesse 

em prevenir e superar condutas consideradas não adequadas no ambiente escolar, 

muito embora não tenham sido referidos, na maioria das entrevistas, programas e 

medidas específicas contra o bullying. Também notei que, a prática do bullying nas 

escolas estudadas está vinculada como um caso de polícia para alguns gestores e, 

para outros o descumprimento das regras da escola acontece por parte dos 

professores. 

Para tanto, ficou claro para mim que a redução e a superação do bullying nas 

escolas implicam sim na elaboração de projetos e programas específicos por parte 

de gestores dos órgãos públicos. Porém, se os gestores educacionais não forem 

capazes de mobilizar as comunidades escolares em prol do desenvolvimento de 

certas iniciativas, de nada adiantaria.     

E pontuo que somente a partir de amplo debate sobre o fenômeno bullying 

poderemos desenvolver ações contínuas e, portanto, mais eficazes quanto à 

prevenção e quanto à superação ao bullying. Acentuo ainda a importância de 

escolas optarem por modelos de gestões democráticas e participativas, nas quais a 

mobilização dos diretores seja o ponto de partida para a efetivação das medidas a 

serem tomadas. 

Trata-se de um tema de extrema relevância que deve ser amplamente 

discutido nas formações continuadas.  

E por fim, gostaria de imprimir o me desejo de conduzir futuramente uma 

pesquisa indagando as medidas de superação do bullying e a incorporação dessas 

no PPP. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 

 

 

ESCOLA:  ___________________________________________________________  

GESTOR (A):  _______________________________________________________  

DATA:  _____________________  NÚMERO DE ALUNOS:  ___________________  

 

I. NOÇÕES SOBRE BULLYING 

1. O que é bullying? 

2. Quando você começou a se inteirar do tema bullying? Por qual meio? 

3. Uma palavra da língua inglesa. Não é possível traduzir? 

4. O bullying ocorre em quais segmentos da sociedade? 

5. Que tipos de atos agressivos são praticados? 

6. Quem participa do bullying nas escolas? 

7. O bullying é um fenômeno que só ocorre nas escolas? 

8. O bullying é um fenômeno moderno? 

9. Que tipo de danos pode causar o bullying? 

10. Como suspeitar que uma criança está sofrendo bullying na escola? 

11. O que fazer para combater o bullying? 

12. Qual o papel da escola e qual o papel dos pais no combate ao bullying? 

13. O bullying está sendo enfrentado amplamente no Brasil? 

14. Os atos de violência praticados por adolescentes têm alguma relação com o 

bullying? 
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15. Você saberia dizer quais as atitudes mais freqüentes de quem prática o bullying? 

16. Ao escolher uma escola para seus filhos os pais devem considerar a questão do 

bullying? 

17. Já discutiu sobre o bullying com sua equipe? Como? Quando? 

18. Se já discutiu, como foi essa experiência? Se ainda não, por quê? 

19. Já foi descoberto algum caso em que a vítima sofria abusos e os professores ou 

demais funcionários não sabiam? 

20. Você considera esse tema relevante? 

21. A escola teve casos de bullying (recentemente)? Em caso positivo, de que tipo? 

22. Já foram encontradas drogas na escola? E armas? 

23. Como é o entorno da escola (comunidade)? 

 

II. AÇÕES CONTRA BULLYING 

1. Como a escola resolveu essa questão? 

2. De que maneira os gestores podem ajudar na prevenção do bullying? 

3. Como são identificados os agressores e os alvos ou vítimas? 

4. As testemunhas têm abertura para colaborar no combate ao bullying? 

5. A escola possui regras gerais? E regras de disciplina? 

6. Se possuir, por quem e como foram desenvolvidas? 

7. Como essas regras são divulgadas? 

8. O que você tem a dizer sobre políticas públicas de combate ao bullying? 

9. E quanto ao papel do Ministério de Educação e Cultura – MEC sobre a questão 

do bullying? 
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10. O Estado de Santa Catarina tem se mostrado parceiro na luta contra o bullying? 

Como? 

11. Você conhece a Lei Estadual 14.561? 

12. A escola desenvolveu ações específicas de combate ao bullying?  

13. Em caso positivo, essas ações constam no PPP? Quais seriam? 

14. Qual a sua opinião a respeito das políticas públicas de combate a violência nas 

escolas?  

15. O que você acredita que deveria ser feito para prevenir e diminuir os casos de 

violência nas escolas? (todos os tipos). 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009 

 

 

LEI Nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009  
 

Procedência: Dep. Joares Ponticelli 
Natureza: PL./0447.6/2007 
DO: 18.524, de 12/01/09 
Fonte – ALESC/Coord. Documentação 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Combate ao 
Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas 
públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia 

Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de 

Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária, nas escolas 
públicas e privadas, no Estado de Santa Catarina.  

Parágrafo único. Entende-se por bullying atitudes agressivas, intencionais 
e repetitivas, adotadas por um indivíduo (bully) ou grupo de indivíduos contra outro(s), sem 
motivação evidente, causando dor, angústia e sofrimento e, executadas em uma relação 
desigual de poder, o que possibilita a vitimização. 

 
Art. 2º O bullying pode ser evidenciado através de atitudes de intimidação, 

humilhação e discriminação, entre as quais:  
I - insultos pessoais; 
II - apelidos pejorativos; 
III - ataques físicos; 
IV - grafitagens depreciativas; 
V - expressões ameaçadoras e preconceituosas; 
VI - isolamento social; 
VII - ameaças; e 
VIII - pilhérias. 
 
Art. 3º O bullying pode ser classificado de acordo com as ações praticadas:  
I - verbal: apelidar, xingar, insultar; 
II - moral: difamar, disseminar rumores, caluniar; 
III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 
IV - psicológico: ignorar, excluir, perseguir, amedrontar, aterrorizar, 

intimidar, dominar, tiranizar, chantagear e manipular; 
V - material: destroçar, estragar, furtar, roubar os pertences; 
VI - físico: empurrar, socar, chutar, beliscar, bater; e 
VII - virtual: divulgar imagens, criar comunidades, enviar mensagens, 

invadir a privacidade. 
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Art. 4º Para a implementação deste Programa, a unidade escolar criará 
uma equipe multidisciplinar, com a participação de docentes, alunos, pais e voluntários, para 
a promoção de atividades didáticas, informativas, de orientação e prevenção.  

 
Art. 5º São objetivos do Programa: 
I - prevenir e combater a prática de bullying nas escolas; 
II - capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das 

ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 
III - incluir, no Regimento Escolar, após ampla discussão no Conselho de 

Escola, regras normativas contra o bullying; 
IV - esclarecer sobre os aspectos éticos e legais que envolvem o bullying; 
V - observar, analisar e identificar eventuais praticantes e vítimas de 

bullying nas escolas; 
VI - discernir, de forma clara e objetiva, o que é brincadeira e o que é 

bullying; 
VII - desenvolver campanhas educativas, informativas e de 

conscientização com a utilização de cartazes e de recursos de áudio e áudio-visual; 
VIII - valorizar as individualidades, canalizando as diferenças para a 

melhoria da auto-estima dos estudantes; 
IX - integrar a comunidade, as organizações da sociedade e os meios de 

comunicação nas ações multidisciplinares de combate ao bullying; 
X - coibir atos de agressão, discriminação, humilhação e qualquer outro 

comportamento de intimidação, constrangimento ou violência; 
XI - realizar debates e reflexões a respeito do assunto, com ensinamentos 

que visem a convivência harmônica na escola; 
XII - promover um ambiente escolar seguro e sadio, incentivando a 

tolerância e o respeito mútuo; 
XIII - propor dinâmicas de integração entre alunos e professores; 
XIV - estimular a amizade, a tolerância, o respeito às diferenças 

individuais, a solidariedade, a cooperação e o companheirismo no ambiente escolar; 
XV - orientar pais e familiares sobre como proceder diante da prática de 

bullying; e 
XVI - auxiliar vítimas e agressores. 
 
Art. 6º Compete à unidade escolar aprovar um plano de ações para a 

implantação das medidas previstas no Programa e integrá-lo ao Projeto Político Pedagógico. 
 
Art. 7º Fica autorizada a realização de convênios e parcerias para a 

garantia do cumprimento dos objetivos do Programa. 
 
Art. 8º A escola poderá encaminhar vítimas e agressores aos serviços de 

assistência médica, social, psicológica e jurídica, que poderão ser oferecidos por meio de 
parcerias e convênios. 

 
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias 

a contar da data de sua publicação. 
 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Florianópolis, 12 de janeiro de 2009 

 
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 

Governador do Estado 
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ANEXO B – Capa de cartilha Bullying, isso não é brincadeira 
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ANEXO C – Contracapa de cartilha Bullying, isso não é brincadeira 
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ANEXO D – Página da cartilha Bullying, isso não é brincadeira 
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ANEXO E – Capa e contracapa de marcador de livro 

 

 

 



97 

 

ANEXO F – Capa de folder Bullying, isso não é brincadeira 
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ANEXO G – Contracapa de folder Bullying, isso não é brincadeira 

 

 

 

 


