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Apresentação

Este segundo e-book do Grupo de Pesquisa em Humanidades e 
Sociedade Contemporânea do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Mato Grosso (GPHSC/IFMT), reúne novamente uma 
coletânea de artigos de seus pesquisadores sobre a temática Bullying 
e Violação de Direitos Humanos.

O primeiro e-book foi lançado em Junho de 2020, produto do GPHSC/
IFMT que foi viabilizado pelo projeto aprovado no Edital 29/2018 da 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propes), do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, com 
o título “Bullying: caminhos para o combate”, do qual foi oriundo 
os recursos para realização do presente e-book. 

Posteriormente, tivemos dois projetos de pesquisas de editais: 
o edital 45/2019 PROPES/IFMT - Bullying e Direitos Humanos nas 
escolas municipais, estaduais e federais com pesquisa aplicada e 
bolsas de iniciação científica (livre concorrência) e  edital 50/2019 - 
PROPES/IFMT - Uma Perspectiva de Oposição ao Bullying também 
com pesquisa aplicada e bolsas de iniciação científica (PIBIC-em - cota/
campus). Para efetivação desses projetos, contamos com o apoio dos 
recursos da FAPEMAT e o CNPq.

Sob a ótica da proposta interdisciplinar, o e-book apresenta diversos 
saberes que se unem para construir discussões socioculturais sobre 
a incidência do bullying em diversos locais do estado de Mato Grosso, 
bem como de Minas Gerais, local onde está em desenvolvimento uma 
pesquisa do GPHS/IFMT, e fomenta reflexões para enfrentamento 
às situações de violação de direitos no contexto escolar pautados na 
perspectiva do protagonismo juvenil e direitos humanos. 

Frente ao desafio de desmistificar os caminhos para o combate 
ao bullying, essa coletânea apresenta os anseios de diversos pesqui-
sadores em colaborar para a formação de uma educação pautada na 
garantia dos direitos humanos na perspectiva de formar uma escola 
mais humana, com cultura de paz e potencializadora da diversidade 
de cada um. 

Ademais, na apresentação da máxima “nem toda violência é con-
siderada bullying, porém todo bullying é uma forma de violência”. 
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Trazemos novamente o conceito de bullying, pois apesar de ambas as 
violências serem um ato de brutalidade, incivilidade de causar dor e 
sofrimento à vítima, o bullying se diferencia por suas características 
peculiares, por sua repetição, intencionalidade, por não ter motiva-
ção aparente e por haver desequilíbrio de poder, pois normalmente 
a vítima não tem condições para se defender.

Reafirmamos, a você leitor,  seja educador, pai, ou estudante e/ou 
pessoa que sofre bullying ou percebe, em seu meio, alguém que sofre 
com este tipo de agressão, saiba que o bullying se caracteriza por ser 
uma violência sistemática e intencional, onde existe a desigualdade 
de poder e, quando pensar na palavra bullying, não deixe que a re-
presentação social pejorativa de “ser só uma brincadeirinha” silencie 
o sofrimento que esse tipo de violência causa, precisamos disseminar 
o valor que cada ser humano possui e respeitá-lo. 

Para saber um pouco mais sobre o bullying e diferenciá-lo de outras 
formas de violência, você pode se respaldar em documentos e estudos 
mais aprofundados sobre a legislação: Leis Federais que são referências 
sobre o assunto, como a Lei Federal nº 13.185, de 6 de novembro de 
2015, que estabelece o Programa de Combate à Intimidação Sistemá-
tica (Bullying) em todo o Brasil. Lei Federal nº 13.277, de 29 de abril 
de 2016, que institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate 
ao Bullying e à Violência na Escola e a Lei nº 13.663, de 14 de maio de 
2018, inclui a responsabilidade da escola para promoção de medidas 
de combate à intimidação sistemática.

O e-book está dividido em Parte I e Parte II e a garantia dos di-
reitos humanos é tema centralizador dos artigos aqui apresentados, 
somado a ele, o protagonismo juvenil com vistas ao empoderamento, 
surge como forma de colocar em prática ações de enfrentamento a 
situações de bullying.

 A Parte I - O Bullying nos Espaços Escolares e os Caminhos para 
o Combate  relata resultados de pesquisas realizadas em diferentes 
contextos escolares sob a ótica dos direitos humanos e bullying, onde 
o protagonismo juvenil é uma ação de combate. Entendemos que o 
protagonismo juvenil se faz dando espaço de fala para os estudantes 
agirem na construção das políticas educacionais, bem como de uma 
escola mais democrática e não violenta. 
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No entanto, o protagonismo juvenil não é algo inato, precisamos 
de ações educacionais que fomentem esse perfil participativo nos 
estudantes e um dos recursos disponíveis para essas ações é o uso da 
tecnologia. 

E este é o tema da Parte II - As Ferramentas Virtuais enquanto 
Práticas de Enfrentamento e Combate ao Bullying, nesta seção, são 
apresentadas pesquisas sobre o protagonismo jovem e as novas tecno-
logias de informação para o combate ao bullying, como por exemplo 
o uso do aplicativo “Viva Feliz: Bullying não” para orientar, informar 
e dar suporte ao estudante em situação de sofrimento decorrente da 
situação violência. 

A você, estudante que, se estiver vivenciando a imposição de ape-
lidos, assédios, agressões físicas, ameaças, roubos e ofensas verbais, 
está sendo vítima de atitudes de indiferença, isolamento e fofocas, 
procure ajuda, não se sinta intimidado, não é só uma brincadeira, se 
está causando sofrimento precisa ser falado e não silenciado. Conte a 
uma pessoa que você confie.

Procure ajuda também se você não consegue controlar sua agres-
sividade, não consegue evitar situações de conflitos, age sem pensar e 
senti uma necessidade de humilhar os outros para se sentir bem. Você 
pode achar que as pessoas nunca gostarão de você por ser assim, mas 
você pode se relacionar de outras maneiras, pode aprender a lidar 
com seus impulsos. 

E você que presencia situações de violência na escola e não fala 
nada, não seja um agressor passivo, contamos com você para construir 
uma escola solidária e humana. 

Aos pais, sempre que perceberem mudanças no comportamento do 
seu filho(a), converse, tente saber o que está acontecendo com ele(a), se 
não conseguir, não hesite em procurar ajuda. Não existe uma receita 
de bolo para se relacionar bem com o filho(a), se ele(a) não quiser 
falar, fale que, quando ele quiser, você está pronto para ajudá-lo, mas 
alertamos, não hesite em procurar ajuda. 

Aos educadores, sabemos que diante de todos os desafios de le-
cionar, essas situações de conflitos aparecem cotidianamente, se a 
forma violenta de se relacionar estiver lhe incomodando, junte com 
sua equipe pedagógica, busque soluções em conjunto, muitas vezes 
não conseguimos sozinhos. 
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Não silencie, procurem ajuda, discutam, problematizem, con-
versem sobre o bullying e formas de combatê-lo. O pensar junto e 
externalizar o que está sentindo já uma ação importante para mudar 
esse cenário. 

A comunidade escolar pode se envolver na solução do problema, 
acompanhando agressor, vítima, demais colegas; aplicando medidas 
disciplinares, quando for o caso previsto em regimento escolar, ou 
direcionando a órgãos externos da rede de apoio à criança e ao adoles-
cente, tais como Conselho Tutelar e Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) - que pode dar encaminhamento a um atendimento 
psicológico, quando for necessário.

 Boa Leitura.
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PARTE I

O bullying nos espaços escolares  
e os caminhos para combate



Pesquisa qualitativa sobre  
bullying no Instituto Federal  

de Educação, Ciência e  
Tecnologia de Minas Gerais

Luiz Carlos de Morais Fernandes 
Raquel Martins Fernandes 

 Carolina Guimarães Santos 
 Leyze Grecco 

Silbene Rosa Paoliello 
Carla Cristina Rodrigues Santos

Introdução

Atualmente, o bullying tem recebido especial atenção, por ser um 
tipo de violência que está gerando preocupações no ambiente escolar, 
tanto em escolas públicas como privadas. Nossa tradição pedagógica 
nos apresenta um histórico escolar que delata essa realidade, mas as 
velhas formas de educar focando apenas na transmissão de conteúdo 
leva a não percepção de que estamos em novos tempos e que lidamos 
com novas mentes. Todavia, o aumento da violência escolar, dentre 
elas o bullying, tem nos chamado atenção para um olhar mais atencioso 
que tem levado a inquietações e constantes investigações, tal como 
propomos neste estudo.

No contexto educativo, diante do presenciamento de ofensas, agres-
sões e hostilizações, as relações amigáveis acabam ficando fragilizadas, 
pois a escola além de ser um lugar de socialização de conhecimentos 
deve ser também o lugar onde se faz amigos (FELIZARDO, 2017). 

O bullying pode ser entendido como um fenômeno que se caracteri-
za por situações de agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de 
maneira repetitiva, por um ou mais alunos, contra um ou mais colegas, 
de modo sistemático. O primeiro a relacionar esses tipos de agressões 
ao nome bullying foi Dan Olweus, na década de 1980 e a partir de suas 
constatações o termo se alastrou e vem sendo usado por vários teóricos 
em estudos e pesquisas, inclusive no Brasil.
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Nos escritos de Fante (2005), “o termo “bullying” tem origem na 
palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão”. Mesmo sem 
uma determinação em português, é entendido como ameaças, tirania, 
opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Para a especialista, 
“é uma das formas de violência que mais cresce no mundo” (FANTE,  
p. 28, 2005). Seguindo a perspectiva da autora,

[...] bullying é um conjunto de atitudes agressivas, inten-
cionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evi-
dente, adotado por um ou mais alunos contra outro (s), 
causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimida-
ções, apelidos cruéis, gozações que magoam profunda-
mente, acusações injustas, atuação de grupos que hostili-
zam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos 
levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e 
materiais, são algumas das manifestações do “comporta-
mento bullying” (FANTE, p. 28, 29, 2005).

Diante dessa perspectiva, o Grupo de Pesquisa em Humanidades e 
Sociedade Contemporânea (registrado no CNPq) atualmente aborda a 
Violação dos Direitos Humanos e Bullying, com pesquisa aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa. O objeto de pesquisa é a violação dos Di-
reitos Humanos de adolescentes, tendo como ponto central, o bullying, 
como as múltiplas formas de violência: física, psicológica e simbólica, 
as quais estão presentes no contexto escolar. O grupo vem realizando 
pesquisas com alunos do ensino médio e ensino fundamental. Em 
2016, foram realizadas em sete escolas abrangendo a faixa etária de 
alunos que cursam ensino médio e o instrumento de coleta de dados 
foi um questionário composto por 13 questões (11 objetivas e duas 
subjetivas), disponibilizado de forma on-line, através do Google-Forms. 
Este instrumento de coleta permitiu que os participantes pudessem 
acessá-lo de diversos espaços, tais como casa ou escola, a partir de 
smartphone ou computador pessoal. Do total de 616 alunos que res-
ponderam aos questionários na pesquisa realizada, 121 afirmaram ter 
sofrido violação de seus direitos no ambiente escolar (21,3%); dentre 
estes o percentual maior encontra-se na escola particular (51,85%), e 
o número maior de vítimas são do sexo masculino (53,57%). Dentre 
as agressões, as que atingem um maior percentual: apelidos (48%) e 
insultos devido a características físicas (48%), dizer coisas negativas 
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sobre a pessoa ou família (34%), sendo a agressão física um percentual 
menor (12%). Em 2019, a pesquisa constou com a adesão de novas es-
colas e pesquisadores e foi aplicado um questionário ampliado, com 27 
questões (24 objetivas e 3 subjetivas). Em onze escolas de Mato Grosso, 
foram identificados índices crescentes de casos de bullying abrangendo 
a faixa etária de alunos que cursam ensino médio em comparação 
com a pesquisa anterior. Do total de 569 alunos que responderam aos 
questionários de 2019, 17,2% afirmaram ter sofrido violação de seus 
direitos no ambiente escolar; e o número é muito maior na pergunta: 
“Você já sofreu bullying na escola?” Em que 60,7% responderam sim. 
E, ainda, 67,7% responderam que os agressores são os próprios colegas 
de sala e em segundo lugar são os colegas de outras salas 39,6%. Sobre 
o tempo que duraram as agressões, o item “mais de 1 ano” atingiu o 
maior percentual 41,2%, seguido de “1 ano” 18,8%. 

De um modo geral, nas sugestões para acabar com o bullying, os 
adolescentes se colocam como protagonistas sociais, visando uma 
geração mais humana; no entanto, alguns discursos de combate à 
violência apresentam um paradoxo, pois sugerem também o emprego 
de violência.

No Bullying podemos observar três sujeitos envolvidos: Autor, víti-
ma e testemunhas, porém em todos os casos, esses indivíduos podem 
sofrer sérios danos no que diz respeito à aprendizagem e ao convívio 
social. As pesquisas do grupo têm evidenciado que ao estabelecer 
atividades que favoreçam o protagonismo jovem, a tendência é que 
haja um empoderamento por parte dos jovens, que permite à vítima 
ou aos espectadores reagirem em relação ao bullying, evidenciando 
se tratar de uma violência, levando a medidas cabíveis, desde igno-
rar o agressor, acolher a vítima e denunciar no âmbito escolar e até 
externo dependendo da gravidade do caso. Desde 2016, através de ati-
vidades que o grupo desenvolve com os jovens, a partir das sugestões 
dos questionários aplicados para acabar com o bullying, foi possível 
perceber que o envolvimento dos jovens tem levado a uma cultura de 
paz e a atividades que geram empatia. O presente estudo qualitativo 
terá como foco um campus do IFMG, que se trata de uma das escolas 
pesquisadas no ano de 2019.
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Referencial teórico

A Lei nº 13.185, em vigor desde 2015, classifica o bullying como 
intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em 
atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui 
ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, 
entre outros. O inciso primeiro discorre sobre o termo afirmando que 
“todo ato de violência física ou psicológica, premeditado e repetitivo 
que ocorre sem motivação notória, praticado por indivíduo ou grupo, 
contra uma ou mais pessoas” caracteriza-se como intimidação sistemá-
tica (bullying); quando o ato objetiva “intimidar ou agredir, causando 
dor e angústia a vítima, provocando uma relação de desequilíbrio de 
poder entre as partes envolvidas”.

Para melhor entendimento sobre essa problemática, a lei 13.185/2015 
em seu artigo 3º, considera que a intimidação sistemática (bullying)  
pode ser classificada de acordo com as ações praticadas, tais como:

I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;  
II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;

III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; IV - social:  
ignorar, isolar e excluir;

- psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimi-
dar, dominar, manipular, chantagear e infernizar;

- físico: socar, chutar, bater;

- material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem;

- virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da 
intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais 
que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar 
meios de constrangimento psicológico e social (BRASIL, 
Lei.13.185/15).

O bullying é definido como um tipo de violência repetitiva e 
intencional que traz consequências danosas ao desempenho dos 
estudantes e dificulta a interação e socialização no ambiente escolar; 
possuindo dois aspectos fundamentais: – a relação de força que permite 
uma dominação de um grupo sobre outro, trazendo desigualdade; e 
– a imposição do silêncio e da passividade, subtraindo a qualidade de 
sujeito à vítima, desumanizando-a.
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Ainda, conforme Silva (2019) nem toda violência é considerada 
bullying, porém todo bullying é uma forma de violência. Apesar de am-
bos serem um ato de brutalidade, incivilidade e causar dor e sofrimento 
à vítima, o bullying se diferencia por suas características peculiares, 
por sua repetição, intencionalidade, por não ter motivação aparente 
e por haver desequilíbrio de poder, pois normalmente a vítima não 
tem condições para se defender.

Metodologia

Do ponto de vista metodológico, adotou-se a abordagem qualita-
tiva com o foco nos elementos sócio-políticos e estéticos da dimensão 
educativa. Esse é um tipo de pesquisa cuja preocupação não é produzir 
medições, enumerações e estatísticas. Segundo Deslandes (1994), a 
pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, representações, valores e atitudes”, ou seja, é o estudo do 
mundo dos significados das ações e relações humanas, não tão percep-
tíveis e não tão perceptíveis no âmbito da pesquisa quantitativa. Assim, 
essa metodologia de pesquisa concebe a linguagem, as práticas e os 
objetos inseparáveis, uma vez que procura trabalhar com a vivência, 
com a experiência, com o dia a dia, com a compreensão das estruturas 
e instituições como resultantes da ação humana. Nesse caso, Deslandes 
(1994), argumenta que:

a pesquisa nessa área lida com seres humanos que, por 
razões culturais, de classe, de faixa etária, ou por qual-
quer outro motivo, têm um substrato comum de iden-
tidade com o investigador, que os torna solidariamente 
imbricados e comprometidos (DESLANDES, p. 14, 1994).

O Grupo de Pesquisa fundado desde 2008, conta uma estrutura 
multidisciplinar formada por pesquisadores das várias áreas das ciên-
cias humanas e sociais busca interpretar a sociedade contemporânea 
a partir de diferentes concepções teóricas e autores, descreve, analisa 
e faz recortes de um mesmo sujeito/fenômeno de diferentes ângulos. 
Com isso, a perspectiva que orienta o grupo é transdisciplinar e sua 
produção é o resultado de debates e intervenções críticas realizadas no 
percurso dos pesquisadores. O Grupo busca encontrar na diversidade 
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de experiências e visões teóricas de seus pesquisadores, os conceitos 
e métodos adequados a uma compreensão interdisciplinar.

A pesquisa qualitativa de cunho transversal que o Grupo adotou 
nos apresenta à possibilidade de se instituir, a partir de múltiplos olha-
res com um resultado qualitativo e crítico sobre o objeto de pesquisa. 
Essa pesquisa apresentada, metodologicamente se constitui de um 
“júri de especialistas” que de acordo com Fernandes (2017):

parte do resultado de várias outras pesquisas realizadas 
pelos autores, bem como, de reflexões e debates nas reu-
niões de pesquisa e nos eventos participados. Este júri de 
especialistas foi constituído visto ser possível através do 
trabalho já realizado por estes especialistas ter uma pos-
sível referência para compreender o tema em questão 
(FERNANDES, p. 3, 2017).

Essa pesquisa está fundamentada na noção de reflexibilidade, pois 
permite a pluralidade de diálogo intrapessoal e interpessoal o que nos 
possibilita à “cristalização dos sentidos e a circularidade do conceito” 
(ANDRADE, p. 83, 2007). 

Resultados e discussão

Analisa-se a partir deste ponto os resultados obtidos com a aplica-
ção do questionário em 2019 em uma das escolas, um campus do IFMG. 
O número total de entrevistados no IFMG foram 53 alunos distribuídos 
entres as três séries do ensino médio. Dentre estes alunos, (48%) são 
mulheres e (52%) são homens. Os que se declaram heterossexuais são 
a maioria, totalizando 40 alunos, seguidos dos que se declaram bisse-
xuais, que são sete alunos. Prevalecem nesta pesquisa os alunos que se 
consideram pardos somando 24 alunos na sequência os brancos com 
um total de 19 alunos e sete que se consideram pretos. Com relação à 
religião, sobressaem os alunos de religião católica (30 alunos), seguidos 
dos evangélicos (oito alunos).

A questão “Você já teve seus direitos violados na escola?” obteve 
um total de afirmativas de 15% dos alunos, o que contradiz a realidade 
relatada pela Pedagoga funcionária do instituto que foi entrevistada 
pelos pesquisadores do grupo. A Pedagoga afirma que “o número de 
casos de bullying é muito alto na escola” e que talvez ela consiga ter esta 
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visão diferente dos demais professores porque acompanha o intervalo 
e corredores da escola durante todo o período em que os alunos estão 
no instituto, além dos casos reportados de indisciplina em sala de aula.

Analisando a pergunta anterior e a questão “Você já sofreu bullying 
na escola?” que teve 60% de respostas afirmativas, podemos supor 
que os alunos não entendem a relação entre as duas perguntas, 
pois as respostas foram discrepantes de uma questão para a outra.  
A questão revela que 32 desses alunos já sofreram bullying na escola, 
o que significa que grande parte dos alunos teve seus direitos violados 
e sofreram as consequências do bullying. Além disso, a maioria des-
tes alunos sofreu por mais de um ano como nos mostra o gráfico 02. 
Uma pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para Infância 
(UNICEF) no ano de 2017, mostrou que o Brasil é o 4º país com maior 
número de casos de bullying no mundo, sendo que 43% dos estudantes 
de 11 a 12 anos, disseram que já sofreram algum tipo de bullying no 
ambiente escolar. 

Gráfico 1 – Você já sofreu Bullying na escola?

Fonte: os autores, 2020.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde 
em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e da Universidade de São Paulo (USP), os casos de bullying em escolas 
brasileiras aumentaram de 5% para 7%. A referida pesquisa, constatou 
ainda que 20,8% dos estudantes já praticaram algum tipo de bullying 
no contexto escolar. Para tal resultado, foram colhidos depoimentos de 
109.104 estudantes de diversos estados brasileiros entre 2009 e 2012. 
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Gráfico 2 – Quanto tempo durou?

3 1 5 5

18

1 DIA 1 SEMANA 1 MÊS 1 ANO MAIS DE 1 
ANO

Frequência Bullying

Fonte: os autores, 2020.

Na pesquisa que realizamos, o número de alunos que afirmaram 
já ter maltratado alguém é muito baixo, totalizando seis alunos. Este 
número demonstra que o agressor nem sempre se considera ou admite 
ser um agressor. Esta situação pode levar o agressor a sofrer da mesma 
forma, provocando dificuldades de socialização no contexto familiar, 
no trabalho e relacionamentos ao longo de sua vida. 

Gráfico 3 – Você já maltratou alguém na sua escola?

Fonte: os autores, 2020.

Ao analisar os tipos de bullying e como ocorrem dentro do insti-
tuto, os maiores números observados foram dos que já presenciaram 
através de “brincadeiras de mau gosto com colegas” e praticaram ao 
“falar mal de quem não gosto”. Podemos constatar também, muitos 
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casos de alunos que são insultados com apelidos vergonhosos, por 
alguma característica física ou que escutam coisas negativas a seu 
respeito. “As consequências são inúmeras, porém se uma criança que 
tenha sido alvo, teve apoio da família e da escola, poderá superar as 
situações sofridas e escrever sua história de maneira de reprimir os 
comportamentos dessa violência” (MANZINI, 2017). Porém existem 
vários outros tipos de insultos e ofensas que os alunos relatam nos 
questionários e que devem ser levados em consideração (gráfico 4).

Alguns estudantes relataram em suas respostas que já sofreram 
ameaças e são excluídos de grupos de colegas. Outra questão impor-
tante a ser observada é o número de pessoas que responderam que 
“ficam irritados e descontam em outra pessoa sem motivo”. Estes 
alunos podem ser os mesmos que sofrem com o bullying e reagem de 
maneira agressiva por não encontrar outra “saída/alternativa”. 

Além destas questões, houve um número considerável de respostas 
de alunos afirmando que sofreram assedio ou abuso sexual algumas 
vezes. Esta situação é muito séria e não deve de maneira alguma ocor-
rer. Os alunos que sofrem agressões físicas ou psicológicas convivem 
diariamente com a insegurança de conviver em sociedade e podem 
sofrer consequências no futuro em relacionamentos familiares e até 
mesmo no trabalho. Como podemos ver no (gráfico 04), muitos destes 
alunos que sofreram Bullying já tiveram vontade de mudar de escola, 
podendo ser uma forma de fuga dos colegas agressores. 

A escola deve ser um ambiente de discussões sadias, que valorize 
as pluralidades, assim como na premissa Freiriana, que uma de suas 
principais crenças era no outro/a e no respeito e tolerância com os di-
ferentes [...] tem como ponto central a humanização de todos e todas, 
independentemente de classe social, idade, gênero, orientação sexual, 
local de nascimento ou moradia (FREIRE, 2019). 
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Gráfico 4 – Perguntas do questionário sobre Bullying.

Fonte: os autores, 2020.

A fim de trazer à luz as relações humanas envolvidas em casos 
de bullying, um dos professores entrevistados relatou para nossos 
pesquisadores um caso que ocorreu na escola antes da realização da 
pesquisa e marcou a todos. Este relato tem como finalidade a análise 
qualitativa dos fatos ocorridos em ambiente escolar relacionados ao 
bullying e automutilação. Os nomes dos envolvidos, bem como o da 
escola foram alterados ou omitidos a fim de preservar os mesmos de 
uma exposição indesejada. Todo o relato é baseado em experiências 
pessoais e entrevistas realizadas com os envolvidos. O ambiente em 
questão é uma escola de ensino médio integrado com curso técnico. 
Os estudantes são do segundo ano e, portanto, na faixa etária de 15 a 
17 anos. Segue o relato:

O fato se deu numa sexta-feira à tarde. Quando o professor Marcos 
chegou para o seu horário, notou que vários alunos estavam ainda no 
corredor. Até aí, nada de anormal. Os alunos costumam ir ao banhei-
ro ou beber água no intervalo das aulas e continuam perambulando 
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até a chegada do professor. Neste dia, no entanto, a quantidade de 
alunos era maior e ao questionar isso aos alunos, o professor notou 
um burburinho. Agora sim parecia haver algo errado. Ele decidiu se 
dirigir diretamente à sala esperando que os alunos o seguissem. Ao 
chegar lá, deparou-se com a turma esvaziada. Apenas metade estava 
na sala. Quase todos de pé ao redor de duas alunas que choravam 
copiosamente. Indagando o que aconteceu, ouviu como resposta de 
uma das duas: “Foi a Aline! Ela cortou os pulsos no banheiro!”

Ouvimos frequentemente os casos de automutilação que acontecem 
nas escolas e os relatos às vezes parecem distantes e sem significado. 
Nunca pensamos que poderia acontecer conosco e qual seria nossa 
reação. Aconteceu. E professor estava ali encarando as duas alunas 
em prantos e tentando acalmá-las de todas as formas possíveis. Porém, 
outra preocupação estava latente. O que acontecera com a Aline? Ela 
ainda estava no banheiro? Pior, ainda estava viva?

Com esses pensamentos, o professor se dirigiu rapidamente ao 
banheiro feminino. Passando novamente pelo mesmo lugar, fazia 
sentido agora toda a agitação do corredor. Quando chegou à porta do 
banheiro uma amiga de Aline estava ali, também em prantos. Soube 
imediatamente que Aline estava bem e tinha se dirigido para a sala 
da pedagogia.

Chegando lá, ela estava sentada. Maria, a pedagoga, à sua frente 
e outra colega de sala a acompanhando. Respirando aliviado, Marcos 
perguntou a Maria se estava tudo sob controle e obtendo resposta 
afirmativa, retornou à sala arrebanhando os alunos que encontrava 
pelo caminho.

Estava claro naquele momento que a aula tinha ido por água 
abaixo. Com um número reduzido de alunos, quase todos ainda emo-
cionados com o ocorrido, Marcos tentou acalmar os ânimos. Primeiro 
pediu aos alunos que dessem as mãos e todos oraram juntos o Pai 
Nosso pela Aline e sua melhora. Em seguida, tentou descobrir com os 
alunos qual seria o gatilho daquele ato tão inusitado.

Naquele momento, não conseguiu muitas informações, somente 
soube que houve uma conversa no Whatsapp, insultos por parte de 
um grupo de alunos e tudo desembocou no incidente. Mais tarde, em 
conversa com a pedagogia, descobriu que Aline já vinha sofrendo 
bullying da turma há algum tempo, desde o ano anterior. Alguns colegas 
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a excluíam e por esta razão ela se isolava ainda mais. Tinha sempre 
a sensação de ser a estranha da turma. Descobriu ainda que aquela 
não tinha sido a primeira vez que ela se automutilou.

Após o fato, a direção da escola, junto com a pedagogia tomaram 
algumas atitudes para tentar atenuar o ocorrido. Primeiro, mudaram 
a estudante de turma para que ela tivesse a oportunidade de socializar 
com pessoas diferentes. Além disso, foi exigido dos alunos que partici-
param da conversa ofensiva no grupo de Whatsapp que se retratassem 
publicamente. Isto foi feito em um evento promovido pela instituição 
em que a coordenadora do projeto “Bullying: Caminhos para o Com-
bate” ministrou uma palestra na escola. A pedagogia realizou duas ou 
três reuniões ao longo do ano com os pais da aluna, a fim de entender 
o ocorrido e verificar os progressos.

Além disso, realizou-se na escola um questionário (a pesquisa deste 
artigo) a fim de sondar as ocorrências de bullying e a relação que os 
alunos tinham com a questão. O professor Marcos ainda convidou 
Aline para participar ativamente de um projeto de extensão que ele 
coordenava.

Aline terminou aquele ano tendo socializado com os colegas da 
nova turma e com a equipe do projeto de extensão o que lhe trouxe 
sentido de pertencimento e realização. Não houve nenhuma nova 
ocorrência de automutilação. Aline não foi aprovada nas disciplinas 
do ensino técnico e por isso os pais resolveram que ela deveria mu-
dar de escola. A princípio contrariada, por causa das amizades que 
perderia, depois se conformou com a decisão convencendo-se de que 
a área técnica não fosse o seu perfil.

A maioria dos insultos e casos de Bullying estão relacionados às ca-
racterísticas individuais, o que poderia ser trabalhado em conjunto com 
os professores através de ações pedagógicas como uma medida mitiga-
dora do problema que afeta toda a escola. Segundo uma Professora de 
Português, também entrevistada pelo grupo, “os professores fazem por 
conta própria o combate ao bullying e intervenções isoladas não vão re-
solver o problema”. Desta forma, as ofensas, brincadeiras de mau gosto,  
entre outras, continuaram ocorrendo nesta instituição de forma des-
controlada, podendo agravar cada vez mais a situação, como citou a Pe-
dagoga da escola, “Já tivemos casos recentes de aluno que abandonou 
a escola por não aguentar a pressão das brincadeiras e perseguição”.
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Em um recente estudo de Mota (et al., 2017), foi observado que mes-
mo com o avanço nos estudos sobre Direitos Humanos, são recorrentes 
os casos de bullying. E que os resultados das pesquisas apontam para 
uma necessária renovação do cotidiano escolar em todas as esferas 
educacionais. Da mesma maneira, foi relatado pelo diretor de ensino 
da instituição, que percebe poucos casos de bullying e violação dos Di-
reitos Humanos na escola, mas tem consciência de que a maneira como 
combatem e tratam o assunto deve mudar para que casos sérios como 
o que ocorreu recentemente não aconteçam mais. O diretor também 
afirma que a escola não trata o assunto de maneira correta por não 
ter políticas de combate e apenas discutem sobre Direitos Humanos.

Considerações finais

Assim, com a implementação de novas políticas educacionais, um 
engajamento ativo da comunidade escolar através de palestras, ações 
educacionais, dinâmicas sobre a temática, a escola poderá diminuir o 
número de casos e até mesmo cessar os acontecimentos utilizando um 
trabalho pedagógico eficaz e conjunto de combate ao bullying.
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Bullying: caminhos para o combate 
O protagonismo do bullying na educação

Isabel Cristina Silva 
Maria Geni Pereira Bilio 

Oberdan José Bortolanza

Introdução

Cotidianamente os casos de bullying tem afetado negativamente 
a vida de estudantes desestruturando-os. Seja pela violência sofrida 
ou praticada, o fato é que o bullying entre estudantes tem provocado 
danos físicos e psicológicos profundos, e em muitos casos, esses danos 
refletem na vida adulta. Por provocar tantos infortúnios na vida dos 
envolvidos e que comprometem a prática educativa e o processo de 
aprendizagem, o bullying tem sido motivo de preocupação por par-
te de muitos educadores. Partilhando desta preocupação, o GPHSC 
vem desenvolvendo um trabalho de enfrentamento ao bullying. Tal 
enfrentamento tem sido realizado principalmente nas instituições de 
ensino do Estado de Mato Grosso, especialmente nos campi do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT.

Buscando contextualizar nosso recorte de estudo, optamos por 
explanar um pouco do IFMT, em especial do Campus Pontes e La-
cerda- Fronteira Oeste, uma vez que os dados deste artigo retratam 
exclusivamente esta instituição de ensino.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso veio para Mato Grosso em meados de 1909, com o objetivo 
de atender às necessidades educacionais desta região. A primeira 
unidade foi instalada no Município de Cuiabá, posteriormente mais 
duas unidades foram instaladas no município de Cáceres e na Serra 
de São Vicente, esta última sob a jurisdição do município de Campo 
Verde (IFMT, 2020).

No ano de 2008, através da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 
2008, com o projeto de expansão do governo Federal, outras unidades 
foram criadas, dentre elas o Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso – IFMT Campus Pontes e Lacerda.
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Atualmente o IFMT possui no Estado 14 (catorze) campi em fun-
cionamento nas seguintes localidades: Alta Floresta, Barra do Garças, 
Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá – Octayde Jorge da 
Silva, Cuiabá – Bela Vista, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, 
Rondonópolis, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande. Possui, ainda, 
cinco campi avançados, nos municípios de Diamantino, Lucas do Rio 
Verde, Tangará da Serra, Sinop e Guarantã do Norte (IFMT, 2020), 
formando anualmente diversos profissionais. 

Devido à relevância para a sociedade mato-grossense e com o 
objetivo de fomentar ainda mais a pesquisa, recentemente foi oferta-
do o Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e o 
mestrado em Ensino (PPGEn) resultando no encalço de pesquisas em 
diferentes áreas.

No Município de Pontes e Lacerda, o campus do IFMT oferece 
formação técnica e profissional voltada para setores da indústria, 
comércio e serviços, visando atender às demandas dos Municípios 
de Pontes e Lacerda, Conquista D'Oeste, Nova Lacerda, Araputanga, 
Jauru, Vila Bela da Santíssima Trindade. Visando também atender às 
necessidades educacionais de cidadãos da fronteira e/ou com dupla 
nacionalidade residindo no Brasil, o campus passou a ter a denomi-
nação de Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso – IFMT Campus Pontes e Lacerda –Fronteira Oeste (IFMT, 2020).

O Campus IFMT Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, atualmente 
conta com uma estrutura para atender cerca de 1.200 (mil e duzen-
tos) estudantes. Pela óptica do IFMT Pontes e Lacerda – Fronteira 
Oeste (2020), “a região de Pontes e Lacerda não deve ser vista como 
uma área de divisão e de imposição de limites, conceitos usualmente 
atribuídos ao termo fronteira, mas sim como uma região de transi-
ção, heterogênea e acolhedora do diverso”, nesta perspectiva está o 
grande desafio do Campus que é reconhecer e valorizar as diferentes 
identidades, fazendo com que o ambiente do IFMT- Campus Pontes e 
Lacerda-Fronteira Oeste, seja um lugar acolhedor.

Assim, uma vez apresentado o ambiente geográfico da pesquisa e 
também deste artigo, transpõe-se para elementos estruturantes deste 
estudo. Questões como: “você já sofreu ou viu alguém sofrer bullying 
na escola? Você tem alguma sugestão para acabar com o bullying?”, 
permeiam os diálogos abaixo e trazem interrogações que tendem fo-

27 



mentar a reflexão e o fortalecimento de estratégias de enfrentamento 
institucional de combate ao bullying e das diversas formas de violência.

Revisão de literatura

Cotidianamente as instituições de ensino são confrontadas a en-
contrar caminhos que fortaleçam os processos de inclusão. Todavia, 
inúmeros fatores têm contribuído de forma antagônica neste processo, 
aumentando assim os casos de evasão no ambiente escolar: o bullying, 
a intolerância, o racismo, o preconceito, o distanciamento entre as 
comunidades e as instituições de ensino, a ausência do diálogo e de 
compartilhamento de informações, conhecimentos, de experiências, 
de ideias e sentimentos em diferentes contextos são elementos que 
fazem com que estudantes criem barreiras em relação ao ambiente 
educacional. 

A temática relativa ao bullying não é tão recente e acompanham 
os processos educativos desde tempos mais remotos e, de tempos em 
tempos, se reinventam com diferentes nomenclaturas. O certo é que 
a cada dia vem aumentando os casos de bullying dentro das escolas 
brasileiras e que refletem também fora do ambiente escolar. Neste 
sentido, necessitamos trabalhar para minimizar o sofrimento de quem 
sofre com este tipo de violência, pois mesmo havendo um esforço de 
combate ao bullying em muitas instituições de ensino a falta de sensi-
bilidade ao tema ainda é gritante. 

Alguns comportamentos normais na visão dos jovens com o tirar 
“onda” de alguém, usar apelidos, excluir para chamar atenção levam 
a constrangimentos que atualmente é configurado bullying, em déca-
das anteriores isso não passava de simples brincadeiras, todavia tais 
brincadeiras desencadearam traumas que se estendem por toda a vida.

 Conforme a Lei nº 13.185 bullying pode se apresentar de diversas 
maneiras:

Bullying direto - pode ser caracterizado quando o agres-
sor usa de meios físicos para agredir a vítima tais como 
socos, puxões de cabelo, cusparadas ou exige o dinheiro 
ou objetos pessoais da vítima; bullying indireto - quando 
se espalha boatos, provoca o isolamento ou exclusão da 
vítima; e, por fim, cyberbullying - consiste na intimida-
ção ocorrida no espaço virtual através de e-mails, redes 
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sociais, mensagens postadas com o intuito de provocar 
constrangimento, ou difamar a vítima (BRASIL, 2015). 

O bullying está relacionado a inúmeros tipos de violência, pois, 
muitas vezes inicia-se com um deboche ou algo que parece inofensivo 
para quem o pratica, no entanto, para quem sofre causa traumas que 
dependendo da gravidade são irreversíveis. Portanto, a sensibilização 
de se colocar no lugar do outro deverá se tornar um exercício frequen-
te, podendo assim, evitar maiores danos àquelas pessoas que sentem 
na pele o poder e o sofrimento que o bullying causa na sua vida. 

Abramovay (2002, p.48) “traz que a expectativa social é de que a 
escola atue no sentido da promoção e da difusão de condutas pautadas 
pelo respeito, pelo diálogo, pela valorização da escuta, configurando-se 
como espaço de interações positivas entre os atores que nela convi-
vem”. A autora explica ainda que “as agressões verbais são comuns e 
banalizadas no dia-a-dia, traduzindo-se em desrespeito, ofensas, modos 
grosseiros de expressão, xingamentos” (p. 48) e da zoeira.

 Os deboches, piadas e risadas causam impactos negativos na 
vida dos estudantes e que podem acompanhá-los por toda a vida. 
Fante (2005), traz a concepção de que a “não superação do trauma 
pode desencadear processos prejudiciais ao seu desenvolvimento 
psíquico”. Paralelamente aos deboches, as piadas quando impactam 
negativamente tendem a desencadear outros tipos de agressões como, 
por exemplo, agressões físicas.

O bullying desencadeia os piores sentimentos no indivíduo. Para  
Oliveira; Votre (2006) “ o bullying é a ponta do iceberg da discriminação e 
um indício de o quanto as pessoas estão envolvidas com os estereótipos 
culturais, que são produzidos conjuntamente por homens e mulheres 
na sociedade familiar e, sobretudo, escolar, em que as crianças e os 
jovens os acabam reproduzindo” (OLIVEIRA; VOTRE, p. 194, 2006).

Neste contexto, questões que abrangem a violência, especialmente 
o bullying, compõem as escritas abaixo, evidenciando o relato de estu-
dantes no que tange à prática do bullying, seja ele sofrido ou praticado. 
Estas questões resultarão em uma reflexão sobre o ambiente em que 
vivemos e o que podemos melhorar. 
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Metodologia

Este artigo se utilizou da pesquisa qualitativa, usando como méto-
do de coleta de dados, o questionário eletrônico contendo perguntas 
semiestruturadas, fechadas e abertas, respondidas anonimamente por 
diversos estudantes em várias instituições de ensino sendo o escolhido 
para este artigo os estudantes do Campus de Pontes e Lacerda no ano 
de 2018.

Entende-se que a forma pela qual foi realizada a coleta de dados 
justifica-se por ser a mais adequada forma de investigação para grupos 
grandes de participantes, além de que o fato dos sujeitos da pesquisa 
estarem em seu próprio contexto interacional leva-as a manifestarem-
-se de forma espontânea expressando-se assim com mais autentici-
dade nas respostas. Para Bauer & Allum (2003, p.18), “uma cobertura 
adequada dos acontecimentos sociais exige muitos métodos e dados”. 

Os métodos usados na pesquisa qualitativa partem do pressu-
posto de que toda pesquisa científica necessita de uma metodologia 
com regras pré-definidas. Neste estudo, especificamente, ao adotar a 
pesquisa qualitativa visa-se atender ao objetivo proposto na pesquisa 
que é, entre outros aspectos, compreender e interpretar determinados 
comportamentos e opiniões dos indivíduos dentro do contexto escolar. 
Creswel (2007), explora a pesquisa qualitativa da seguinte forma:

A pesquisa qualitativa ocorre em um cenário natural; 
usa métodos múltiplos que são interativos e humanísti-
cos; é emergente em vez de estritamente pré-configura-
da; é fundamentalmente interpretativa; o pesquisador 
qualitativo vê os fenômenos sociais holisticamente; o 
pesquisador qualitativo reflete sistematicamente sobre 
quem é ele na investigação e é sensível à sua biografia 
pessoal e à maneira como ela molda o estudo; usa um 
raciocínio complexo multífacetado; interativo e simultâ-
neo; adota e usa uma ou mais estratégias de investigação 
corno um guia para os procedimentos no estudo qualita-
tivo (CRESWEL, p. 186-187, 2007).

Nos estudos qualitativos é possível incluir observação, entrevistas, 
questionários, análise de textos ou documentos e análise de discurso 
ou comportamento gravado com o uso de áudio e de vídeo (BAUER & 

30 



GASKELL, 2003). Assim, os dados de sustentação deste estudo foram as 
respostas dos questionários aplicado através das perguntas fechadas e 
abertas, as quais deram consistência e veracidade na compilação dos 
dados construídos pelos pesquisadores.

Este artigo também é resultado de um recorte do trabalho desenvol-
vido por uma das autoras sobre o bullying em sua pesquisa de mestrado 
em Ensino pelo Instituto Federal de Mato Grosso, sob orientação da 
Professora Dra. Raquel Martins Fernandes.

Resultados e discussões

A violência é algo que acontece em locais que menos se imagina, 
em casa, na rua, na igreja, no espaço escolar, sendo este último um 
ambiente onde existe uma intensa preocupação com os direitos das 
crianças e adolescentes, logo, imagina-se que este seria um ambiente 
acolhedor onde as crianças e adolescentes deveriam sentir-se protegi-
dos, porém, nem sempre é o que acontece. Cotidianamente vemos ou 
ouvimos relatos de violência acontecendo no ambiente escolar. Desta 
forma, é possível afirmar que no ambiente escolar também é passível 
a existência de indivíduos que podem causar danos psicológicos irre-
paráveis àqueles que demonstram maior fragilidade.

Assim com a finalidade de abordar os infortúnios que assolam 
o processo de ensino aprendizagem elaboramos este estudo tendo 
como lócus de pesquisa o IFMT Campus Pontes e Lacerda - Fronteira 
Oeste. Para contextualizar um pouco mais deste Campus, elencamos 
alguns dados que abordam o perfil dos estudantes que frequentam 
esta instituição. Sabe-se por exemplo que a maioria dos estudantes 
que responderam o questionário são do sexo feminino.
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Gráfico 1 – Você pertence ao sexo masculino ou feminino? 

42,6%

57,4%

MASCULINO

FEMININO

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Os sujeitos da pesquisa são estudantes do ensino médio e possuindo 
consciência do seu papel em uma pesquisa científica responderam 
prontamente os questionamentos da pesquisa identificando-se como 
estudantes pertencentes às turmas de Controle Ambiental, Informática 
e Administração.

Foram feitas perguntas relacionadas a questão da orientação 
sexual. Tais questões são de suma relevância, pois, especialmente no 
Brasil, ocorrem muitos casos de violência envolvendo tal tema. Tais 
questões foram abordadas da seguinte forma:

Gráfico 2 – Distribuição em porcentagem dos estudantes que se 
autodeclararam sobre sua sexualidade.

90,2%

6,5%

2,2% 1,1%

HETEROSSEXUAL

BIXESSUAL

HOMOSSEXUAL

NENHUM

Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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Enfatiza-se nestes dados a significativa porcentagem de estudantes 
que se declaram bissexual, (6,5%) mostrando a pluralidade de opção 
sexual presente entre os estudantes no campus.

Discussões que abordam a opção sexual ainda causa desconforto 
em diversos ambientes, todavia os homossexuais, bi e transexuais, 
dentre tantas outras nomenclaturas, ainda é um dos números que 
encabeçam o quadro da violência dentro e fora das escolas. Este é 
um tipo de violência não deve ser tratado unicamente como bullying 
e sim, caracterizado como homofobia, que é uma forma de tratamento 
discriminatório sofrido por jovens e adolescentes homossexuais. Para 
Pereira (p. 204, 2012), “é certo que a sexualidade humana figura como 
um dos temas mais inquietantes e, quase sempre, mais recusados na 
ação prática do professor”. O autor enfatiza, entretanto, que “cada vez 
mais a escola tem sido convocada a enfrentar as transformações das 
práticas sexuais contemporâneas, uma vez que seus efeitos se fazem 
alardear no cotidiano”. 

O bullying homofóbico é um ato cruel e em virtude disto “necessita 
ser compreendido, senão acabar-se-á legitimando sua prática e, con-
sequentemente, esquecer-se-á de proteger a condição humana”, que 
consideramos o grande desafio da existência humana, proteger a “si 
próprio” de “si próprio”, (PEREIRA, p. 204, 2015).

Questionamos também em relação à religião, em virtude deste 
assunto ser controverso e também ser um elemento que desencadeia 
casos de violência especialmente o bullying. “Você professa uma fé? ” 
As respostas foram as seguintes:

Gráfico 3 – Você professa alguma fé?

96%

4% SIM

NÃO

Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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Também foi questionado os tipos de religião de cada estudante. 
Dentre as respostas foram citadas as seguintes: cristão católico, cristão 
evangélico, agnóstico, religiões afrodescendentes, ateu, espírita, deísta, 
adventista do 7º dia, budismo, não é nada especificado, pois não se pode 
provar a existência de algo, nenhuma, cristão protestante, não tenho 
religião, apenas espiritualidade. Tais respostas levam a compreensão 
da diversidade religiosa presente no ambiente educacional e a neces-
sidade de discussões que englobem a tolerância e principalmente o 
respeito as diversas religiões, estendendo este respeito também aqueles 
que não professam nenhuma religião.

A violência praticada através do bullying envolvendo a intolerância, 
seja ela relacionada a opção sexual, a religião, ou ainda a aparência 
física, entre outros é algo que precisa ser combatido constantemente no 
ambiente escolar. Tal ação contribuirá significativamente para formar 
futuramente indivíduos capazes de compreender a importância de 
se respeitar a pluralidade de sujeitos, contribuindo deste modo para 
formação de uma sociedade saudável. 

Conforme o questionário aplicado no IFMT – Campus de Pontes e 
Lacerda, os estudantes já foram vítimas de violência no ambiente de 
aprendizagem e em várias fases da vida educacional. Especificamente 
no IFMT Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste cerca de 28% declaram 
que já tiveram seus direitos violados na sua escola atual. Deste per-
centual, a maioria dos estudantes responderam que os principais 
agressores são os pares, ou seja, os próprios colegas de salas de aula. 
Em muitos casos os estudantes não possuem maturidade para reagir 
ou procurar ajuda externa configurando que a autoestima está baixa 
o suficiente para eles não se reconhecerem como sujeitos de direitos. 
Nesse sentido é importante um olhar atento de todos os servidores 
do Campus para inibir tal prática, ao mesmo tempo, adotar ações que 
tendem a fortalecer laços de emancipação dos sujeitos para que estes 
sejam capazes de se defenderam contra qualquer forma de opressão 
e violência, especialmente o bullying.
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Gráfico 4 – Você já teve seus direitos violados na sua escola atual? 

NÃO
72,3

SIM
27,7

NÃO

SIM

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Os estudantes foram questionados se já sofreram bullying e res-
ponderam da seguinte forma:

Gráfico 5 – Você já sofreu bullying? 

NÃO
51,5%

SIM
48,5%

NÃO

SIM

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

O resultado acima leva a observar que quase a metade dos estu-
dantes afirma que já sofreu bullying. O bullying causa consequências 
irreparáveis para as vítimas e também do agressor, já que em muitos 
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casos o gatilho da violência imposta por este é desencadeado dentro da 
própria convivência familiar ou por ter em outro momento também 
sofrido bullying. Segundo estudos realizados, é dentro da escola o lugar 
de maior incidência de casos bullying, sendo assim, o acompanhamento 
familiar e de profissionais da educação aos estudantes que apresentam 
comportamento alterado, marcas de violência, ou seja, comportamen-
tos suspeitos são fundamentais para fazer uma intervenção nos casos 
de estudantes que sofrem com bullying (MOTA, 2017).

O gráfico 6 mostra a porcentagem de estudantes que responderam 
o questionamento referente ao tempo que sofreram bullying.

Gráfico 6 – Relação de estudantes referente a quantidade/tempo  
que sofreu bullying na escola. 

35,59%

6,77%

10,16%

47,45%

1 DIA

1 SEMANA

1 MÊS

MAIS DE 1 ANO

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Através dos dados coletados, é possível afirmar a ocorrência de 
casos de bullying no ambiente educacional que vão desde as séries 
iniciais até o ensino médio retratando a necessidade de um constante 
diálogo sobre o bullying no ambiente educacional. 

Sabe-se que o bullying é caracterizado por ser uma prática repe-
titiva e neste sentido surpreende-se com o um número elevado de 
estudantes que afirmam ter sofrido violência por mais de um ano. Em 
relação a este aspecto, Fante (2005), aborda que “os atos de bullying 
entre os alunos apresentam determinadas características comuns: São 
comportamentos produzidos de forma repetitiva num período pro-
longado de tempo contra uma mesma vítima”. Mesmo que tal prática 
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nem sempre aconteça no ambiente do IFMT, leva-nos a enfatizar a 
importância de um olhar atento dos profissionais da educação a fim 
de inibir tais ações que empobrecem os processos de aprendizagem.

Através do questionário online, os estudantes foram convidados a 
relatar os tipos de violência vivenciados por eles. Alguns estudantes 
se reservaram o direito de não responder sendo esta posição uma 
maneira de manifestação. 

Os estudantes, que optaram por responder, relataram da seguinte 
forma:

[...] Já sofri bullying da minha família e tudo isso por con-
ta da minha orientação sexual, também de colegas da es-
cola. [...] Certa vez um colega de sala começou a espalhar 
para toda sala que eu era lésbica.

[...] Porque eu era feia, as meninas queriam me bater, 
marcavam de me pegar depois da aula e eu sempre ten-
tava fugir. [...]Por conta da cor da pele, por conta da mi-
nha aparência. [...], eles me xingavam e diziam coisas 
horríveis. Devido estar acima do peso, sempre fui acima 
do considerado normal. 

Um dos pontos que levou à prática da violência dos estudantes 
uns com os outros observada neste estudo foi a questão da aparência 
física, a qual leva a um questionamento sobre o padrão de beleza que 
a sociedade impõe e que é levado para o ambiente escolar. Neste sen-
tido, a Pesquisa nacional de saúde do escolar (2015), traz a seguinte 
compreensão:

A adolescência constitui um período de transição carac-
terizado por grandes transformações biológicas e emo-
cionais, quando o indivíduo é submetido a uma extrema 
valorização da aparência física, e a padrões sociais ide-
ais de beleza (corpos magros, para as meninas, e fortes, 
para os rapazes), veiculados sobretudo pela mídia, o que 
pode gerar fortes sentimentos de insatisfação e de baixa 
autoestima em relação ao próprio corpo (PESQUISA NA-
CIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR, 2015).

O complexo universo das relações juvenis impõe às instituições de 
ensino desenvolver uma ação pedagógica que promova o autoconhe-
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cimento dos jovens de forma mais serena independente se o ambiente 
for o não coletivo superando o desafio da convivência humana e en-
fatizando o respeito ao próximo e, ao mesmo tempo, desconstruindo 
estereótipos.

Ainda no que se refere à aparência física, percebe-se que a questão 
do bullying não vem sozinho, pois, violência gera violência; quando o 
estudante agressor pratica seus atos de incivilidades pode desencadear 
outros processos de desrespeito e ofensas. O agressor, quando trata 
pejorativamente a vítima devido às suas características físicas, 
inevitavelmente pratica a violência verbal (SILVA, 2019).

Observamos as respostas dos estudantes quando questionados se 
já foram insultados:

Gráfico 7 – Insultam-me?

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

O caso de bullying torna-se um problema ainda maior, uma vez 
que o agredido tende a tornar-se também um agressor. Freire (2005) 
comenta que o agredido também pode tornar-se um dia o agressor, em 
outras palavras, o oprimido pode também se tornar o opressor. Assim 
independentemente do tipo de bullying que prevalece, é cada vez mais 
nítida a importância de enfatizar entre grupos que se formam e em 
diálogos dentro e fora da sala de aula que cada ser humano é único 
e deve ser respeitado independente de qualquer coisa. A empatia 
deve ser elemento primordial neste ambiente de diálogo. Uma mola 
propulsora para trabalhar a empatia nos ambientes educacionais é 
adotar práticas da comunicação não violenta.
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O respeito às diferenças é o primeiro passo para praticar um 
princípio fundamental para o convívio saudável em uma sociedade. 
A questão do respeito ao próximo também é um elemento norteador 
dos direitos humanos. Para afirmar esse direito ao cidadão, o Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos (PNEDH) tem como princípio a 
afirmação dos Direitos Humanos como sendo:

(...) universais, indivisíveis e interdependentes e, para sua 
efetivação, todas as políticas públicas devem considerá-
-los na perspectiva da construção de uma sociedade ba-
seada na promoção da igualdade de oportunidades e da 
equidade, no respeito à diversidade e na consolidação de  
uma cultura democrática e cidadã (PNEDH, p. 11, 2007).

Refletindo sobre o discurso dos estudantes e ao se fazer análise 
comportamental e investigativa, é possível dizer que muitos sofreram 
ou sofrem algum tipo de violência fora do ambiente escolar e como 
pedido de socorro eles reproduzem comportamentos violentos na 
comunidade escolar. 

Para minimizar os problemas causados pela prática do bullying 
na escola, os próprios estudantes expuseram suas ideias, sugestões 
que possa contribuir para um ambiente mais saudável para todos que 
ali convivem. Os estudantes como sujeitos da pesquisa contribuíram 
com sugestões, que praticadas por todos, eles acreditam que possam 
contribuir com a qualidade do ensino e do crescimento de todos que 
compõe a comunidade escolar tornando-se assim seres humanos me-
lhores. O quadro 01 evidencia as sugestões dos estudantes coletadas 
por meio de questionários aplicados a 103 estudantes, deste total, 
apenas 56 estudantes se dispuseram a dar sugestões e o restante, 47 
não opinaram. 

Quadro 1 – Sugestões dos estudantes participantes da pesquisa  
no IFMT – Pontes e Lacerda em 2018

Palestras/
Campanha

Presença 
dos pais

Respeito às 
diferenças

Leis mais 
rígidas

Pena de morte/ 
armamentos Outros Não sugeriram

13 5 21 12 2 3 47

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

As sugestões acima enfatizam a importância do ambiente escolar 
em combater de forma contundente a violência, seja ela praticada 
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através do bullying, do desrespeito aos direitos humanos ou qualquer 
outro tipo de violência. Tal combate que se inicia dentro do ambiente 
escolar tende a estender para além dos muros da escola, principal-
mente no ambiente familiar. Somente intensificando as ações de 
combate à violência e fortalecendo os laços de dignidade e respeito ao 
próximo é que será possível a construção de uma sociedade saudável 
e harmoniosa.

Considerações finais

A pesquisa realizada em diversas instituições de ensino trouxe à 
sociedade os índices da prática de algum tipo violência dentro do am-
biente escolar que podem ser nomeados como, racismo, preconceito, 
homofobia e discriminação. Estas violências estão pautadas em mode-
los determinados pela sociedade contemporânea, que ainda estimula 
as diferenças, constituindo a identidade dos estudantes, contribuindo 
para ocorrências de agressividade presentes nas relações escolares e 
fora delas.

O Campus do IFMT de Pontes e Lacerda apresentou vários tipos de 
bullying e vai além do que foi pensado, que se inicia por um simples 
comentário maldoso do colega chegando à violência física. Isso está 
exposto nos relatos dos próprios estudantes participantes da pesquisa 
que pode ser conferida nesse relato: [...] Porque eu era feia, as meninas 
queriam me bater, marcavam de me pegar depois da aula e eu sempre 
tentava fugir. [...] Por conta da cor da pele, por conta da minha aparên-
cia. [...], eles me xingavam e diziam coisas horríveis. 

Assim, os pesquisadores almejam uma espécie de intervenção nesse 
Campus, onde o combate a qualquer tipo de violência seja uma ação 
coletiva, abraçada por todos: os próprios pesquisadores, o corpo docen-
te, técnicos, terceirizados, a família e os próprios estudantes para que 
estes últimos, passem a ter atitudes como a desse estudante, registrada 
através deste depoimento e que nos mostra a não aceitação da prática 
do bullying: “Foi o simples fato de ser magro, mais não deixei continuar, 
procurei responsável para lidar com a causa”. Tal depoimento reforça 
que o empoderamento por parte dos estudantes é um ponto crucial 
para minimizar a prática do bullying nas instituições de ensino.

Conclui-se que o ambiente escolar ainda é marcado pelas dife-
renças, seja ela relacionada ao aspecto físico, social ou econômico. 
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Cabe às instituições de ensino conhecer melhor seus estudantes, suas 
necessidades envolvendo-os em projetos e atividades levando àqueles 
afetados pela violência sua inserção social e, consequentemente, pro-
mover ações de combate a qualquer forma de violência. Os princípios 
norteadores de uma educação/ensino de qualidade e significativo nas 
vidas dos estudantes enfatizam o respeito ao próximo. A educação de 
qualidade é transformadora, acolhe e inclui. Luta contra todas as for-
mas de opressão, reconhece, valida e valoriza a diversidade de sujeitos.
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Bullying e o contexto escolar  
na E.E. Liceu Cuiabano  

“Maria de Arruda Muller”

Leyze Grecco 
Silbene Rosa Paoliello

Introdução

O Grupo de Pesquisa em Humanidades e Sociedade Contemporâ-
nea – GPHSC do IFMT Campus Cuiabá - Bela Vista deu início em 2016 
com uma pesquisa intitulada Violação dos Direitos Humanos e Bullying 
no Contexto Escolar: Diagnóstico e Proposta de Intervenção com Base 
no Empoderamento dos Alunos (CAAE:60165016.0.0000.5165/Parecer 
nº 3.088.340/3.183.676), em conjunto ao programa de Pós-graduação 
Stricto Sensu em Ensino (PPGEn) do IFMT. 

Como pesquisadoras do GPHSC, propomos a seguinte pergunta: 
Quais os possíveis indicadores diagnosticados do Bullying e da Viola-
ção dos Direitos Humanos na E.E. Liceu Cuiabano “Maria de Arruda 
Muller” e as possíveis proposituras de soluções a partir do protagonis-
mo cidadão? Com objetivo de evidenciar os possíveis indicadores do 
Bullying e da Violação dos Direitos Humanos na E.E. Liceu Cuiabano 
“Maria Arruda Muller” elucidando as possíveis ações ao combate do 
Bullying a partir do protagonismo juvenil.

 Pesquisas têm demonstrado o quanto é eficaz a participação dos 
alunos para a ativação dos valores ao combate da violação dos direi-
tos humanos, Van Schoiack-Edstrom, Frey e Beland (2002), Cowie, 
Boardman, Dawkins e Jennifer (2004), apontam o quanto a formação 
de redes de apoio entre os próprios pares é muito mais eficaz do que 
quaisquer que sejam outras estratégias implantadas na escola que 
venham por imposição. 

Uma dessas formas de protagonismo (redes de apoio) são as cha-
madas “equipes de ajuda” (MARTÍNEZ, 2013). Tal sistema é estudado 
por autores no Brasil (Lapa e Tognetta, 2016; Souza e Tognetta, 2016; 
Daud e Tognetta, 2016; Bomfim e Tognetta 2016; De Nadai e Tognetta, 
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2016) e na Espanha (Avilés, 2013; Avilés, Torres e Vian, 2008) em que 
crianças e jovens, trabalhando de forma colaborativa e fortalecidos 
por uma formação assertividade como: ajuda, comunicação e valores 
que podem ajudar a outros colegas que passam por problemas com 
a violação dos direitos humanos. Sabe-se que só os pares têm acesso, 
segundo como aponta Cowie e Wallace (2000), aos problemas vividos 
pelos iguais.

Os estudos sobre a prática do bullying se iniciaram com os trabalhos 
do Professor Dan Olweus, na Universidade de Bergen – Noruega (1978 a 
1993) e com a Campanha Nacional Anti-bullying nas escolas noruegue-
sas (1993). No início dos anos 70, Dan Olweus iniciava investigações na 
escola sobre o problema dos agressores e suas vítimas (FREITAS, 2004). 
E ainda na década de 70, Dan Olweus conseguiu diferenciar o que é 
o bullying das brincadeiras próprias da idade, daquelas próprias do 
amadurecimento das crianças, pois elas realmente brincam, apelidam 
e caçoam uma das outras, e os critérios que ele estabeleceu é que a ação 
agressora tem que ser repetitiva contra uma mesma vítima por um 
período prolongado de tempo, tem que haver desequilíbrio de poder 
entre vítima e agressor, que pode ser físico, sem motivação evidente, 
não surge de um desentendimento, de uma briga ou de algum conflito 
entre duas crianças ou mais, mas sim de uma recusa a uma diferença 
ou tem relação com sexualidade. 

Francisco e Libório (2011) apontam que:

Um aspecto que nos parece importante e necessário e 
que vem sendo negligenciado em diversos estudos se-
ria compreender o assunto para além de determinismos 
biológicos, os quais justificam a condição de sujeitos 
predispostos às ocorrências do bullying. Dessa forma, 
poderíamos contribuir para a superação de uma com-
preensão individualizante desse fenômeno social, como 
se somente o agressor e a vítima fossem responsáveis 
pela sua ocorrência, sem considerar a força dos valores 
e crenças culturais, que inspiram práticas pouco empá-
ticas e solidárias entre os sujeitos de nossa sociedade de 
forma mais ampla (FRANCISCO & LIBÓRIO, p. 65, 2011).
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Segundo Francisco (2010), a partir da década seguinte, os estudos 
sobre o bullying escolar ganharam visibilidade na Europa, Ásia e Es-
tados Unidos. Como reflexo desses estudos destacam-se os trabalhos 
desenvolvidos na Alemanha (WACHS, WOLF, & PAN, 2012), Bélgica 
(HEIRMAN & WALRAVE, 2012; VANDEBOSCH et al., 2012), Canadá 
(DONNON & HAMMOND, 2007), Espanha (AVILÉS, 2003, 2004, 2005, 
2010; DEL REY, ELIPE, & ORTEGA-Ruiz, 2012; HERRERAS, 2008; ORTEGA  
& DEL REY, 2002; ORTEGA-Ruiz & NÚÑEZ, 2012), Estados Unidos 
(GRUBER & FINERAM, 2008), Inglaterra (ANDERSON & HUNTER, 2012; 
PAUL, SMITH, & BLUMBERG, 2012; SMITH, 2002), Itália (PALLADINO, 
NOCENTINO, & MENESINI, 2012), Japão (MORITA, 2002), Noruega 
(OLWEUS, 1995, 2006) e Portugal (ALMEIDA, LISBOA, & CAURCEL 
2007; CARVALHSA et al., 2002; PEREIRA, 2002; SEBASTIÃO, ALVES, & 
CAMPOS, 2003; SEIXAS, 2005).

A Lei nº 13.185, em vigor desde 2015, classifica o bullying como 
intimidação sistemática quando há violência física ou psicológica em 
atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui 
ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, 
entre outros. No seu Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate 
à Intimidação Sistemática (bullying) em todo o território nacional. Já 
no inciso 1º discorre que todo ato de violência física ou psicológica, 
premeditado e repetitivo que ocorre sem motivação notória, praticado 
por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, caracteriza-se 
como intimidação sistemática (bullying); pois o ato tem como objetivo 
intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima, provocando 
uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.

No artigo 2º da referida Lei considera que ocorre o bullying quando 
há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação 
ou discriminação e considera ainda:

I - ataques físicos;
II - insultos pessoais;
III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
IV - ameaças por quaisquer meios;
V - grafites depreciativos;
VI - expressões preconceituosas;
VII - isolamento social consciente e premeditado;
VIII - pilhérias.
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Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede 
mundial de computadores (cyberbullying), quando se 
usarem os instrumentos que lhe são próprios para de-
preciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pes-
soais com o intuito de criar meios de constrangimento 
psicossocial (BRASIL, Lei nº 13.185/2015).

Para melhor entendimento sobre essa problemática, a Lei nº 
13.185/2015 em seu artigo 3º, considera que a intimidação sistemática 
(bullying) pode ser classificada de acordo com as ações praticadas, 
tais como:

I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;
II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;
III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
IV - social: ignorar, isolar e excluir;
V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, inti-
midar, dominar, manipular, chantagear e infernizar;
VI - físico: socar, chutar, bater;
VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de ou-
trem;
VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da 
intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais 
que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar 
meios de constrangimento psicológico e social (BRASIL, 
Lei nº 13.185/2015)

Oliveira et al. (2017) contribui com o conceito de Direitos Huma-
nos quando considera como todos aqueles direitos que têm os seres 
humanos, única e exclusivamente, por terem nascidos e por serem 
parte da espécie humana. Tais direitos foram firmados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, assinada em 10 de dezembro de 1948 
em Paris, pelos povos do mundo todo por intermédio dos chefes de 
Estado. São direitos baseados em princípios éticos, morais e se reco-
nhece que a diversidade é a única coisa que todos os seres humanos 
têm em comum e que deve ser respeitada e tratada com equidade.

O bullying tem impacto direto no comportamento das vítimas e 
dos agressores, sofrendo em termos de desenvolvimento pessoal, 
educação e saúde, com efeitos negativos persistindo na vida adulta. 
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Incide, também, no rendimento escolar dos alunos, como demons-
trado por um estudo realizado em 2015 pelo Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes (PISA), no qual evidenciou que as notas 
dos discentes de escolas com alta incidência de bullying são inferiores 
se comparadas com aquelas de escolas que visam o combate a esse 
tipo de violência.

O termo Bullying é:

[...] utilizado para classificar comportamentos agressi-
vos no âmbito escolar, sendo também atos praticados 
tanto por meninos quanto por meninas. E ainda classifi-
cados como: verbal (insultar, ofender, falar mal, coloca-
do apelidos pejorativos, “zoar”); físico e material (bater, 
empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences 
da vítima); psicológica e moral (humilhar, excluir, discri-
minar, chantagear, intimidar, difamar); sexual (abusar, 
violentar, assediar, insinuar); e virtual ou Ciberbullying 
(bullying realizado por meio de ferramentas tecnológi-
cas: celulares, filmadoras, internet e outros) (OLIVEIRA 
et al, p. 01-02, 2017). 

O bullying é definido como um tipo de violência repetitiva e 
intencional que trazem consequências ruins no desempenho dos 
estudantes e dificulta a interação e socialização no ambiente escolar, 
e nesse sentido possuem dois aspectos fundamentais: - a relação de 
força que permite uma dominação de um grupo sobre outro, trazendo 
desigualdade; e – a imposição do silêncio e da passividade, subtraindo 
a qualidade de sujeito à vítima, desumanizando-a.

Conforme a Lei nº 13.185/2015, Art. 1º fica instituído o Programa de 
Combate à Intimidação Sistemática (bullying) em todo o território na-
cional. O bullying pode ser considerado como um enfoque globalizador. 

A atuação pedagógica com um enfoque globalizador parte do pres-
suposto que os conteúdos de aprendizagem são “sempre meios para 
conhecer ou responder a questões que uma realidade experiencial 
dos alunos proporciona: realidade que é sempre global e complexa” 
(ZABALA, p. 28, 2002). 

Nesse enfoque a maneira de selecionar e a organizar os conteúdos 
de aprendizagem precisa considerar a função do ensino que é permi-
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tir aos alunos conhecer e intervir na sua realidade, potencializando  
“as capacidades que lhes permitam responder aos problemas reais em 
todos os âmbitos de desenvolvimento pessoal, sejam sociais, emocio-
nais ou profissionais” (ZABALA, p. 35, 2002).

A concepção de ensino do enfoque globalizador caracteriza-se por 
situações. Essa concepção se refere a “uma visão que faz com que, no 
momento de planejar o currículo na sala de aula, a organização dos 
conteúdos de cada uma das diferentes unidades de intervenção arti-
cule-se a partir de situações, problemas ou questões de caráter global” 
(ZABALA, p. 38, 2002).

A Escola Estadual Liceu Cuiabano “Maria de Arruda Muller” foi 
instalada inicialmente no prédio, onde hoje está o “Ganha Tempo”, 
passando depois para o Palácio da Instrução, Correios, até que em 1944 
ganhou sede própria, na Praça General Malett, no Quilombo. O Liceu  
Cuiabano, a mais antiga instituição de ensino médio público de Mato 
Grosso, representa um patrimônio histórico, não só pela sua arquite-
tura atual, visto que edificado na década de 1940, gestão Júlio Müller, 
mas, sobretudo, pelo extenso volume de documentação acumulado 
ao longo dos anos de sua existência. Esse acervo, constituído de docu-
mentos manuscritos, tipografados, visuais e mobiliários. 

No quadro de docentes passaram pela escola Isaac Póvoas, Nilo 
Póvoas, Dunga Rodrigues, Cesário Neto, entre tantos outros vultos 
da história mato-grossense. Desde a sua fundação, o Liceu Cuiabano 
registra no quadro de ex-alunos nomes ilustres no país, entre eles Ma-
rechal Cândido Rondon, Presidente Eurico Gaspar Dutra, Professora 
Maria Dimpina Lobo Duarte – primeira mulher a estudar na escola –,  
Professor Aecim Tocantins, Deputado Carlos Bezerra, ex-senador Júlio 
Campos, ex-governador Dante Martins de Oliveira, ex-senador Ante-
ro Paes de Barros, dentre outros. Em 1998 o Decreto Lei n° 2.812, de 
11 de dezembro, homenageou a professora e esposa de Júlio Muller, 
denominando Escola Estadual de I e II Graus Liceu Cuiabano “Maria 
de Arruda Muller”. O título ficou definitivo em 11 de outubro de 2000, 
pelo Decreto nº 1826, passando-se a denominar Escola Estadual Liceu 
Cuiabano “Maria de Arruda Muller”. 
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Material e métodos

A pesquisa que se intitula ‘Bullying e o contexto escolar na E.E. 
Liceu Cuiabano “Maria de Arruda Muller” possui a natureza aplicada 
com objetivo descritivo que busca identificar e explicar os fatores 
que determinam ou que contribuem para a ocorrência do fenômeno 
Bullying naquele espaço, e caracteriza-se como estudo de caso com 
abordagem qualitativa, com o paradigma epistemológico fenomeno-
lógica e tendência contemporânea.

A abordagem metodológica de aproximação crítica que se apresen-
ta transformadora, libertadora, provocando mudança de significados, 
assemelhando-se à pesquisa-ação. O aspecto inovador da pesquisa-ação 
se deve principalmente a três pontos: caráter participativo, impulso 
democrático e contribuição à mudança social.

Segundo Elliot (1997, p. 17), a pesquisa-ação é um processo que se mo-
difica continuamente em espirais de reflexão e ação. O procedimento será  
bibliográfico com aporte teórico nos estudos de Zabala (2002), e tam-
bém será utilizada a obtenção de dados através da pesquisa de campo.

A primeira etapa de coleta de dados foi realizada através da apli-
cação do questionário com perguntas abertas e fechadas, sendo três 
questões interpretativas (abertas), e 24 questões objetivas (fechadas) 
no formato online, através de formulário do google-drive. 

As questões três a 17 se tratam de levantamento sociodemográfico 
(idade, sexo, orientação sexual, a escolaridade dos pais e a situação 
familiar - casa própria, trabalho). A questão 18 foi subdividida em trinta 
e cinco itens, que têm como objetivo identificar as formas de bullying 
sofridas e/ou praticadas pelos estudantes, sendo o indicativo: nenhu- 
ma vez, algumas vezes, muitas vezes. Outras questões (19, 20, 21, 22, 
23 e 24) objetivaram verificar se os estudantes pesquisados sofriam  
ou praticavam bullying e os possíveis motivos relacionados a essa 
prática. 

Quanto às questões abertas: a primeira solicita que o estudante que 
já sofreu bullying relate o ocorrido, a segunda pede que o estudante 
que viu alguém sofrendo bullying relate o ocorrido, a terceira questão 
pede sugestões dos estudantes para o combate ao bullying.

Nesse sentido, consideramos que a aplicação de questionários 
no contexto escolar possibilita aprofundar as questões discutidas e 
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esclarecer os problemas observados, uma vez que a observação con-
textualiza a prática. 

A primeira etapa de coleta de dados foi aplicar o questionário 
na unidade escolar em maio de 2019, no referido ano letivo de 2019, 
o sujeito da pesquisa foram os alunos do ensino médio no período 
matutino dos 1º, 2° e 3° anos com um universo de 480 alunos. Deste 
universo proposto foram aplicados 99 (noventa e nove) questionários, 
atingindo um percentual de 20,62% do universo pesquisado. A segun-
da etapa de coleta de dados ocorreu através da tabulação dos dados e 
projeção dos gráficos considerando o instrumento utilizado. A terceira 
etapa modelou o diagnóstico da prática do bullying e as proposituras 
de soluções a partir do protagonismo juvenil.

A técnica de análise de dados utilizada foi a análise de conteúdo 
considerando as etapas da técnica proposta por Bardin (2011). Essas 
etapas são organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do 
material e, 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Sintetizando, o método de análise de conteúdo compreendeu as 
seguintes fases: 1) leitura geral do material coletado; 2) codificação para 
formulação de categorias de análise, utilizando o quadro referencial 
teórico e as indicações trazidas pela leitura geral; 3) estabelecimen-
to de categorias que se diferenciam, tematicamente, nas unidades 
de registro (passagem de dados brutos para dados organizados).  
A formulação dessas categorias segue os princípios da exclusão mú-
tua (entre categorias), da homogeneidade (dentro das categorias), da 
pertinência na mensagem transmitida (não distorção), da fertilida-
de (para as inferências) e da objetividade (compreensão e clareza);  
4) agrupamento das unidades de registro em categorias comuns; 5) agru-
pamento progressivo das categorias (iniciais p intermediárias p finais);  
6) inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico.  
Os dados da pesquisa encontram-se na fase de estabelecimento de 
categorias.

Resultados e discussão

A escolha dos estudantes para a aplicação da pesquisa foi arbitrá-
ria e não probabilística intencional, pelo fato de todos os estudantes 
dos períodos terem sido convidados para participarem da pesquisa 
acessando o formulário do questionário online no laboratório de 
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informática da unidade escolar. Os estudantes do período matutino 
manifestaram interesse.

Houve adesão apenas dos interessados no tema, sendo os critérios 
para a participação: ser estudante devidamente matriculado no ensino 
médio da unidade escolar e a entrega do Termo de Consentimento – 
TCLE, assinado pelos pais, e de assentimento dos estudantes (TALE) 
menores de idade; bem como o TCLE dos maiores. Deste universo 
proposto, foram aplicados 99 (noventa e nove) questionários, atingindo 
um percentual de 20,62% do universo pesquisado. Dentre estes alunos, 
(37%) são homens e (63%) são mulheres. A idade dos alunos são 14 
anos (seis alunos), 15 anos (45 alunos), 16 anos (28 alunos), 17 anos 
(16 alunos) e 18 anos (quatro alunos). 

Quanto à sexualidade, os heterossexuais são a maioria, totalizan-
do 76 alunos, seguidos por bissexuais que são 15 alunos, seis alunos 
homossexuais e dois alunos pansexual. Prevalecem nesta pesquisa os 
estudantes que se consideram pardos somando 42 alunos, na sequên-
cia os pretos com um total de 23 alunos, e 22 alunos se consideram 
branco, os amarelos foram cinco alunos, indígenas um total de cinco 
alunos e dois alunos não souberam responder. Com relação à religião, 
sobressaem os alunos da religião evangélica com 37%, seguidos dos 
católicos com 35%, espíritas com 7% e 21% não adotam Fé. Dentre 
os questionários respondidos, três alunos consideram-se Pessoa com 
Deficiência – PCD, com a especificidade: TDAH (Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade), Visual e Surdez. 

Quanto ao labor, 19% dos alunos trabalham e, 81% não exercem 
nenhuma atividade remunerada. Destaca-se que 25% dos alunos não 
possuem residência própria, e considerando a moradia 88 alunos re-
sidem em Cuiabá/MT e, 11 estudantes em Várzea Grande/MT.
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Gráfico 1 – Escolaridade da Mãe 

Fonte: os autores, 2019. 

Quanto ao Gráfico 1, demonstra-se que a escolaridade da mãe 
apresenta de forma expressiva a percentagem da graduação e pós-
-graduação totalizando 43%.

Gráfico 2 – Escolaridade do Pai 

Fonte: os autores, 2019. 

No entanto, observa-se no Gráfico 2, que a escolaridade do pai 
apresenta 31% ensino médio e 28% não soube informar.

O quadro seguinte refere-se à questão 18 que objetivou identificar 
as formas de bullying sofridas e/ou praticadas pelos estudantes da E.E. 
Liceu Cuiabano “Maria de Arruda Muller”.
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Quadro 1 – Dados do questionário da pesquisa

QUESTÃO 18 Muitas 
vezes

Algumas  
vezes

Nenhuma  
vez

1. Insultam-me 13% 40% 47%

2. Colocam-me apelidos vergonhosos 16% 47% 37%

3. Ameaçam-me 3% 17% 80%

4. Dizem coisas negativas sobre mim 24% 51% 25%

5. Insultam-me por causa de alguma  
característica física 24% 26% 50%

6. Levo socos, chutes e empurrões 1% 9% 90%

7. Riem de mim e me apontam 10% 28% 62%

8. Fazem com que os outros não gostem de mim 12% 35% 53%

9. Inventam que eu furto coisas de meus colegas 6% 9% 85%

10. Sofro agressões “leves” (Puxam meu cabelo ou me 
arranham) 0% 7% 93%

11. Não me deixam fazer parte do grupo de amigos 6% 17% 77%

12. Estragam minhas coisas 3% 9% 88%

13. Ignoram-me completamente, me dão um “gelo” 6% 27% 67%

14. Insultam-me por minha cor ou minha raça 3% 8% 89%

15. Sofro “pequenos” furtos (Pegam meu dinheiro ou minhas 
coisas sem minha permissão) 3% 17% 80%

16. Fazem piadas do meu sotaque 7% 11% 82%

17. Encostam-me contra a parede 0% 0% 100%

18. Forçam-me a agredir outro colega 3% 10% 87%

19. Humilham-me por minha orientação sexual 0% 6% 94%

20. Perseguem-me dentro ou fora da escola 2% 5% 93%

21. Assediam-me sexualmente 2% 13% 85%

22. Fui obrigado a entregar meu dinheiro ou minhas cosas 0% 2% 98%

23. Abusam sexualmente de mim 0% 2% 98%

24. Fazem agressões virtuais (redes sociais) 3% 19% 78%

25. Já sofri bullying devido a minha crença religiosa 6% 12% 82%

26. Já sofri bullying devido minha etnia 4% 10% 86%

27. Presenciei brincadeiras de mal gosto com os colegas 31% 41% 28%

28. Falo mal de quem não gosto 11% 43% 46%

29. Fico irritado e brigo com outras pessoas mesmo sem motivo 9% 26% 65%

30. Quando percebo que estou irritando alguém, insisto na 
brincadeira 3% 17% 80%

31. Faço brincadeiras de mal gosto e provoco colegas mais  
fracos que eu 0% 8% 92%

32. Bati, empurrei e machuquei outra pessoa 2% 13% 85%

33. Não gosto de obedecer à ordens dos meus pais e professores 0% 22% 78%

34. Faço na escola o que meus pais não deixam fazer em casa 4% 8% 88%

35. Senti vontade de mudar de escola por causa da maneira que 
meus colegas me tratam 24,% 26% 50%

Fonte: dados da pesquisa (2019).
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No item 19 do questionário que trata de instigar aos estudantes 
quantos aos atos de bullying sofridos na escola, temos que 70% dos 
alunos responderam “SIM”. O que significa que grande parte dos alunos 
teve seus direitos violados e sofreram as consequências do bullying.

Gráfico 3 – Se sua resposta foi SIM na questão anterior responda  
quanto tempo durou? 

Fonte: os autores, 2019. 

Considerando o Gráfico 3, a somatória do percentual da prática do 
bullying durante “1 ano e mais de 1 ano”, totalizou 43%.

Na questão 21 - ”Você já teve seus direitos violados na escola atual?” 
obteve um total de afirmativas 18%. Analisando as respostas das 
questões abertas, observa-se que não houve inconsistência quando o 
percentual de 70% sofreram bullying, pois os relatos justificando este 
percentual ocorreram na grande maioria no ensino fundamental, e 
não no ensino médio, por isso apresentou-se um percentual de 82% 
dos alunos não tiveram seus direitos violados na escola atual.

Considerando 18% dos alunos afirmaram que tiveram seus di-
reitos violados na escola atual foi questionado “Quem o maltratou?”, 
somando o percentual entre os colegas de sala e colegas de outra sala 
totalizou 15%.

Quanto ao questionamento se você já maltratou alguém, os núme-
ros de alunos que afirmaram já ter maltratado alguém é muito baixo, 
totalizando 05 alunos. Estes números demonstram que o agressor nem 
sempre se considera ou admite ser um agressor, esta situação pode le-
var o agressor a sofrer da mesma forma, levando-o a dificuldades de so-
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cialização no contexto familiar, no trabalho e relacionamento ao longo 
de sua vida. As justificativas apresentadas foram: Não sei (dois alunos), 
por brincadeira (um aluno), me senti provocado (dois alunos). Para 
entendermos a percepção dos estudantes sobre a prática do bullying,  
os alunos responderam se já praticaram bullying com os colegas. 

Os resultados da pesquisa permitirão fomentar discussões sobre 
os temas abordados, entre os próprios pesquisadores, as instituições 
pesquisadas e a comunidade escolar mostrando a possibilidade de 
construção de referenciais e atividades interdisciplinares, multidisci-
plinares e transversais que propiciem um melhor entendimento do que 
significam os Direitos Humanos e a sua importância para a construção 
de uma sociedade mais justa e igualitária prevalecendo a convivência 
saudável entre os indivíduos e propiciando um melhor entendimento 
de como combater os malefícios do bullying no ambiente educacional.

De acordo com os dados do Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes - PISA 2018, 29% dos estudantes brasileiros relataram terem 
sofrido bullying. A média da Organização para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico - OCDE é de 23%. E 23% dos estudantes no Brasil  
apenas concordam ou concordam plenamente que se sentem sozinhos 
na escola, a média da OCDE é 16%. E, 13% dos estudantes brasileiros 
afirmam que se sentem sempre tristes na escola. De acordo com o PISA; 
três em cada dez alunos dizem sofrer bullying no ambiente escolar.

Analisando os dados da unidade escolar pesquisada e comparando 
com os índices do PISA e OCDE, percebe-se que o bullying é um enfoque 
globalizador que precisa combater e estimular o protagonismo juvenil 
mediante a problemática da violação dos direitos humanos.

Considerações finais

Embasado nos estudos de Zabala (2002), o objeto de estudo do 
ensino é a própria realidade dos alunos. A compreensão da realidade 
no sentido de intervir só é possível quando se consegue transformá-la. 

Neste trabalho, fizemos a demonstração do resultado da aplicação 
do questionário com tabulação dados e gráficos agregados de susten-
tação teórica com o intuito de evidenciar os indicadores que projetam 
a prática do bullying no contexto escolar do ensino médio. Avançamos 
no sentido de abordar a temática em qualquer área do conhecimento, 
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pois a construção do indivíduo em processo de ensino aprendizagem 
é reflexo de suas ações e do seu convívio social. 

Os resultados apontados na pesquisa trazem a compreensão de 
que o protagonismo juvenil pode surgir mediante a problemática da 
violação dos direitos humanos e bullying, possibilitando condições de 
transformar situações caóticas de sofrimento em possibilidades de 
exercício da cidadania por parte de quem ajuda, e mesmo do perten-
cimento, por parte de quem recebe a ajuda. 

Considerando os nossos “achados”, parece razoável que possa inte-
ressar a outras instituições educacionais que trabalham com os discen-
tes infanto-juvenis. São resultados que podem ter as aplicações práticas  
no contexto escolar, estimulando o protagonismo jovem-cidadão. 

Uma limitação deste trabalho foi a resistência do responsável do 
menor em assinar a autorização da participação do aluno na pes-
quisa, ou mesmo da própria instituição educacional em não projetar 
interesse em aderir ao espaço para que os jovens sejam protagonistas 
das intervenções. 

Enfim, outras ações serão necessárias para análise de indicadores e 
proposituras de soluções à violação dos direitos humanos e ao combate 
ao bullying no contexto escolar.
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Filosofia clínica e bullying: 
historicidade e submodos  

como intervenção na escola

Carla Silbene Oliveira de Paula Schneiders

Introdução

Esta pesquisa foi realizada a partir das discussões realizadas no 
Grupo de Pesquisa em Humanidades e Sociedade Contemporânea do 
IFMT – GPHSC/IFMT; este grupo iniciou suas pesquisas em 2016 e, até 
o presente momento (Comitê de Ética - Parecer nº 1.773.781), o que 
permitiu um diagnóstico sobre o bullying em escolas estaduais, na rede 
particular e em diversos campi do IFMT, um campus do IFMG e outro 
no IFPB. O GPHSC compreende a importância de divulgar os resultados 
desta pesquisa a toda comunidade escolar e, também, a necessidade 
de ações em conjunto na tentativa de solucionar o problema, já que o 
bullying é uma forma audaz de violação dos Direitos Humanos. 

Desde de 2016, as pesquisas do GPHSC apontam que há um número 
crescente de casos de bullying nas escolas de Mato Grosso. Consequen-
temente, torna-se cada vez mais necessário pesquisar e buscar soluções 
para combater este problema social. 

Nesse sentido, Abramovai (2002) distingue que a violência não é 
apenas física, a violência psicológica e moral causa traumas talvez ir-
reparáveis que levam a pessoa ao isolamento e outras consequências. 
E por outro lado, Santos (2019) aponta que os reflexos nas avaliações 
de alunos que sofreram ou não o bullying são distintos entre si, com 
base em informações do Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes.

A pergunta desta pesquisa como desdobramento das pesquisas do 
grupo é: Qual a relação entre o diagnóstico bullying (quem pratica ou 
sofre bullying) com o desempenho cognitivo em matemática e o uso 
da Filosofia Clínica como intervenção pedagógica? 

A pesquisa de Oliveira et al (2018) “Bullying effect on student’s 
performance”, realizada em Recife, verificou o desempenho em mate-
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mática dos alunos do 6° ano do ensino público. A partir do cruzamento 
dos dados, observou-se uma relação entre os que sofreram bullying e 
o desenvolvimento de habilidades cognitivas em matemática; o que 
no âmbito desta pesquisa não pode ser verificada a relação de causa 
e efeito, necessitando de estudos posteriores. 

A partir do que foi constatado na pesquisa acima citada, o presente 
estudo considerou importante verificar esta relação entre bullying e 
desempenho escolar, e para este efeito optou-se por verificar a rela-
ção de casos de bullying e o aprendizado de matemática, tendo como 
referência o estudo citado e como hipótese que este tipo de violência 
escolar pode interferir no processo cognitivo e epistemológico, por 
isso, requer intervenção com a proposta do instrumental da Filosofia 
Clínica usando submodos da própria pessoa em sua historicidade e 
circunstância. 

O aporte teórico metodológico desta pesquisa está baseado na teo-
ria do raciovitalismo fenomenológico e existencial humano do filósofo 
espanhol José Ortega Y Gasset (1954) e também na teoria filosófica 
clínica de Lúcio Packter (1997). 

Entendemos que o raciovitalismo é uma forma de se pensar a 
realidade, buscando na verdadeira e profunda raiz do que dá sentido 
à existência não só a humana em si, mas à relação desta com todas 
as outras formas de existência. Para tanto, o valor da vida humana é 
fundamental no pensamento Orteguiano, isto está em primeiro lugar 
na escala de valores universais, e o respeito à singularidade é o seu 
principal princípio. 

Trata-se de uma fundamentação que sugere desenvolver habilida-
des de convívio em uma sociedade que se humaniza ou se desumaniza, 
pois, o filósofo José Ortega Y Gasset convida o ser humano a deixar de 
ser massa, um ser medíocre, e também a viver em “ensimismamiento” 
reflexivo com responsabilidades sobre a circunstância em “alteração” 
(ORTEGA, 1939). 

Ortega Y Gasset corrobora que eu sou eu e não sou a circunstân-
cia, mas se não cuido dela, que são todas as coisas e pessoas que me 
cercam, não consigo nem me salvar na circunstância: afirma “Yo soy 
yo y mi circunstancia, si no salvo mi circunstancia no mi salvo yo” 
(Meditaciones Del Quijote, 1957). 

61 



Os conceitos de Ortega Y Gasset (1983) “ensimismamiento y alte-
ración” são os principais a serem considerados filosoficamente neste 
trabalho. O “ensimismamiento” diz respeito à reflexão que todo ser 
humano faz dentro de si mesmo que é o ato de pensar, mas pensar 
para o ser humano não é uma coisa dada ou automática assim como 
o peixe está para nadar. O exercício do pensar é algo laboroso, e nisto 
consiste o processo de humanização do próprio ser humano no sentido 
de aprender a pensar. A “alteração” é o estado de alerta que todos os 
animais possuem, e o ser humano também observa o seu entorno e 
percebe a sua circunstância ao seu redor. 

Uma das semelhanças entre estes seres é que tanto o ser humano 
quanto o macaco ficam em estado de alerta olhando ao seu redor; 
contudo, existe uma grande diferença entre o homem e o animal: é o 
ato de pensar e escolher ser expectador ou ator da sua história de vida. 
Quando os fatos do entorno querem governar a vida instintivamente, 
conduzindo as ações conforme a circunstância a pessoa se desumani-
za como se fosse um boneco de fantoche. Humanizar-se implica em 
gerir as suas próprias escolhas de modo que o seu projeto existencial 
seja fiel a si mesmo respeitando a raiz daquilo que se é enquanto ser: 
“el animal no vive desde si mismo sino desde lo otro, traído y llevado 
y tiranizado por lo otro, equivale a decir que el animal vive siempre 
alterado” (Fonte:https://filosofaralos16.webnode.es/medio-animal-y- 
mundo-humano/ensimismamiento-y-alteracion/). 

Pois, se somente observa como um expectador da vida pode se 
desaperceber de si mesmo e se desumanizar ao deixar de realizar a 
reflexão sobre aquilo que se faz ou pretende planejar. Ortega Y Gasset 
(1954) corrobora que o pensamento humano desenvolve a identidade 
da singularidade de cada ser que se manifesta em sua ocupação ou 
vocação, por isso pensar significa projetar-se. 

A escola é o lugar de ensinos que viabilizem conhecimento e 
prática das teorias estabelecidas, por isso, os valores axiológicos e a 
humanização podem ser ensinados pela via filosófica submodal como 
intervenções pedagógicas na escola. 

O filósofo brasileiro Lúcio Packter abarca o estudo da Filosofia 
Clínica com os trinta tópicos, que é como a Estrutura de Pensamento 
se constrói, e os trinta e dois submodos, como a pessoa resolve suas 
questões existenciais. Os tópicos e submodos se relacionam entre si 
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de forma singular. Por isso, faz-se a pesquisa das historicidades para 
saber qual é a Estrutura de Pensamento (modo de ser) do Partilhante 
(quem partilha a historicidade).

A historicidade dos participantes da pesquisa é estudada dentro do 
contexto da categoria circunstância em que se apresenta. Verifica-se 
como a proposta de intervenção com submodos clínicos pode ajudar 
a diminuir o impacto cognitivo e existencial dos atos de Bullying na 
vida dos envolvidos.

Aiub (2018, p. 46) corrobora que “O ponto de partida para tal estudo 
é o relato do próprio partilhante sobre sua historicidade, compreenden-
do, como propôs Dilthey, que somos seres históricos e que, portanto, o 
conhecimento de si pode se dar pela consciência histórica”

A Filosofia Clínica parte da própria pessoa tal como ela se apresen-
ta, em respeito à existência de cada singularidade em sua especifici-
dade, pois, “Não partimos de teorias pré-existentes, a partir das quais 
o caso é interpretado. Não possuímos tipologias prévias que sirvam 
como guia para orientar o trabalho” (AIUB, p. 19, 2005). 

Essa forma de enxergar o outro em si mesmo nos aponta que para 
conhecer os alunos com profundidade é necessário trabalhar com os 
integrantes do grupo escolar em quantidade reduzida ou realizar o 
processo por aproximação: 

No que diz respeito à Filosofia Clínica, quanto maior o 
número de alunos em sala de aula, maior a dificuldade 
em se conhecer a Estrutura de Pensamento de cada alu-
no e utilizar esses dados na prática escolar. A lógica aris-
totélica já nos apontava isso: “quanto maior a extensão, 
menor a compreensão”. A única possibilidade seria uma 
leitura aproximada da Estrutura de Pensamento do gru-
po (...) (idem, ibidem, p. 96).

 Nesse aspecto, conhecer o ser que se mostra no mundo é muito 
importante, esse ponto da pesquisa ocorre por meio da historicidade, 
é um compartilhar de vivências.

Observamos que a Filosofia Clínica é esclarecedora, lançando novas 
luzes sob as interseções entre os tópicos e submodos do estudante, 
tanto para o “conhecimento de si mesmo”, como diria Sócrates, como 
o conhecimento do contexto da historicidade.
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Os submodos são os modos pelos quais a pessoa soluciona os pró-
prios dilemas desencadeando o processo de Reconstrução da Estrutura 
de Pensamento da pessoa em intercessão com o “eu” na circunstância. 

Deste modo, fundamenta-se o pressuposto para que o desenvolvi-
mento epistemológico dos estudantes abarque o processo de humani-
zação existencial ético em seu fenômeno. São elementos que a própria 
pessoa dispõe em si mesma como forma de superação de choques 
existenciais na sua estrutura de pensamento. Ao ouvir e analisar a 
historicidade de um estudante é possível perceber como ele se organiza 
interiormente e sugere formas que lhe são próprias para superar o 
problema que está enfrentando com a violência escolar.

Sobre a originalidade deste trabalho, encontramos pesquisas Stricto  
Sensu referentes ao Bullying que não fazem relação à intervenção 
utilizando a Filosofia Clínica. Foram encontrados estudos teóricos 
sobre A Filosofia Clínica no Brasil e na Escola (AIUB, 2018 e 2005), 
mas também não diz respeito à pesquisa Stritu Sensu sobre o encontro 
entre Filosofia Clínica e Bullying, neste sentido. Ou seja, este trabalho 
acadêmico trata-se de uma pesquisa inédita.

Portanto, estas técnicas auxiliam a aplicação do que o pensamento 
orteguiano que conceitua como “salvar a minha circunstância” porque 
se trata de uma tentativa viável de engendrar recursos de intervenção 
pedagógica. 

Material e métodos

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, sendo descritiva e inter-
pretativa. André (2001) define pesquisa qualitativa como perceber o 
fenômeno como ele se apresenta. O estudo de diagnóstico da prática 
de bullying e de intervenção em contexto escolar requer a pesquisa 
qualitativa com o rigor científico devido à relevância necessária no 
âmbito da educação (ANDRÉ, 2001).

Este trabalho faz parte da linha de pesquisa em Matemática, 
Ciências Naturais e suas Tecnologias. Neste caso, Bogdan e Biklen 
(1994) explicam que a tendência da pesquisa escolar é ser qualitativa 
descritiva, mesmo que seja feita de forma indutiva com apresentação 
de tabelas e gráficos.

Bauer e Gaskel (2002) entendem que o pesquisador não está na 
posição de espectador, sua posição é no “campo de observação siste-
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mática” porque há responsabilidade em aferir as perspectivas com 
métodos precisos. A pesquisa produz dados à medida que a relação 
em intercessão se imerge e se encontra em intersubjetividades com-
partilhadas através de falas e gestos. Neste caso, o pesquisador não 
apenas observa, mas participa ativamente interpretando os dados.

O método geral deste trabalho é a Pesquisa-ação porque visa 
mudar a realidade do estudante e consequentemente da escola, para 
produzir uma nova realidade; o trabalho colaborativo conta com os 
pares da pesquisa em formação e união observando e modificando o 
objeto pesquisado.

Thiollent (1987) define a Pesquisa-Ação como um tipo de pesqui-
sa que requer intervenção do pesquisador que pretende reavaliar 
os resultados, refazer as ações e engajar a comunidade na tentativa 
de mudar as atitudes, e também apresentar devolutiva à sociedade 
integrante da pesquisa.

A abordagem da pesquisa é o fenomenológico, bem como o método 
de compreensão dos dados são realizados a partir de estudos da Feno-
menologia. O referencial filosófico fenomenológico que fundamenta 
as nossas percepções parte do pensamento de José Ortega y Gasset. 

Um dos instrumentos investigativos a serem utilizados neste tra-
balho é o questionário semiaberto e a entrevista semiestruturada.  
O uso de diferentes instrumentos de pesquisa qualitativa, o questio-
nário e a entrevista, justificam-se pela necessidade de observar as 
pessoas em sua circunstância com gravação de som individual ao 
captar a historicidade. 

Neste trabalho, buscamos compreender como as Estruturas de Pen-
samento de alguns dos estudantes que sofreram e/ou praticam bullying, 
na escola pesquisada, conseguem se reestruturar existencialmente.

Observamos como o bullying se manifesta entre os alunos do Ensino 
Médio e como eles lidam com isso no espaço de uma Escola Estadual 
em Ipiranga do Norte-MT. Esta pesquisa está dividida em seis etapas:

Primeira etapa: A pesquisa bibliográfica fundamenta a base teó-
rica em que os dados são interpretados fenomenologicamente.

A segunda etapa: Aplicação do questionário online, contendo 27 
perguntas, sendo 24 objetivas e 03 subjetivas. 
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Na terceira etapa: Aplicação da prova das olimpíadas da mate-
mática e mensurar a capacidade cognitiva dos alunos envolvidos na 
pesquisa conforme os critérios de avaliação estabelecido pelo Governo 
Federal (acima de 10 pontos está apto para a segunda fase). 

Na quarta etapa: Através do questionário bullying foi realizada 
a análise crítica dos dados obtidos descrevendo e interpretando feno-
menologicamente com produção de gráficos dos resultados. 

Na quinta etapa: Coleta da historicidade de cada estudante e 
aplicar os submodos filosófico-clínico de acordo com cada Estrutura 
de Pensamento para produzir ações práticas observando os resultados 
cognitivos. 

Observação: O grupo de alunos pesquisado foi dividido entre os 
que sofreram e os que não sofreram bullying separando por catego-
ria entre aqueles que praticam ou não o bullying. Foram divididos 
aleatoriamente, por sorteio, entre dois grupos principais: os que não 
receberam procedimentos de submodos clínicos (grupo controle) e o 
grupo participante que compartilhou a historicidade individualmente 
para realização de procedimentos submodais clínicos.

Nestes dois grupos, o controle e o participante, foram observados os 
alunos que obtiveram rendimento baixo ou alto no teste das olimpía-
das de matemática. O critério de seleção dos estudantes para compor 
os dois grupos foi de acordo com o resultado do questionário online.

Na sexta etapa: desenvolvimento dos resultados verificando o 
que mudou durante o processo de intervenção.

Resultados e discussão

Dos 242 matriculados no Ensino Médio da Escola Estadual André 
Antônio Maggi em Ipiranga do Norte, o universo pesquisado superou 
o mínimo de 10% do percentual total, foram 58 discentes que respon-
deram ao questionário online sobre bullying no ano de 2019. 

Os resultados do questionário online apontam que mais de 60% 
desses estudantes afirmam ter sofrido bullying (gráfico 1); conviver 
com a presença do bullying no ambiente escolar é algo normal, para 
muitos estudantes. Mesmo que este tipo de conduta seja inaceitável, 
mais de 25% confirmaram que já maltrataram colegas (gráfico 2).
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Nesta pesquisa realizada, o resultado seguinte aproxima-se dos 75% 
a quantidade total de discentes que já presenciaram as “brincadeiras 
de mal gosto” na escola (gráfico 3); e em torno de 17% já cometeram 
agressões virtuais (em redes sociais) (gráfico 4).

Gráfico 1 – Você já sofreu bullying na escola?

Fonte: elaborada pelos autores, 2019.

Gráfico 2 – Você já maltratou alguém na sua escola atual?

Fonte: elaborada pelos autores, 2019.
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Gráfico 3 – Presenciei brincadeiras de mal gosto com os colegas

Fonte: elaborada pelos autores, 2019.

Gráfico 4 – Fazem agressões virtuais (redes sociais)

Fonte: elaborada pelos autores, 2019.

Foram sorteados sete estudantes para partilharem a historicidade e 
participarem da aplicação de submodos. Adotou-se o método de efetuar 
a colheita da historicidade com os exames categoriais dos sete discentes 
do ensino médio, fundamentado nos estudos sobre a Filosofia Clínica, 
esta técnica foi utilizada como procedimento com fins pedagógicos.

A relação entre os dados produzidos ocorre no âmbito do desem-
penho na prova das olimpíadas da matemática (tabela 1). 
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Tabela 1 – Grupo participante dos partilhamentos filosófico-clínicos

Nº Sofreu bullying Praticou bullying Nota  10 Nota  10

1.1 SIM SIM X

1.2 NÃO Não X

1.3 SIM SIM X

1.4 SIM NÃO X

1.5 SIM NÃO X

1.6 SIM NÃO X

1.7 NÃO Não X

Fonte: elaborada pelos autores, 2019.

Os Tópicos e Submodos1 foram colhidos na historicidade de cada 
pessoa, observando como cada Estrutura de Pensamento se constitui 
em sua singularidade (tabela 2). Foram estabelecidos como instrumen-
tal pedagógico os procedimentos clínicos (submodos) considerados 
producentes e foram observados também os contraproducentes.

Tabela 2 – Aplicação dos submodos por estudantes

Estudante Tópicos Submodos Procedimentos Clínicos

1.1 T6+4/T4+1+28/T28/T12+21+6/T11/T28?/
T3+28/T6+12+4/T12+22+28/T22+1/T4/
T10+12/T7+4+25

S15+18+21/s  
23+24+25?

usar S10+26+4 e 5 para 
27+29 e 32.

1.2 T6+16/T2/T12/T12/T2+3/T10/T6+21/
T12/T10/T7+28/T12+11/T4+18 ou 
submodo /T2+1

S: 1+13+17/ 
18?/2/31/30

o S31 ligado ao T4 pode  
ser somado a T10. S 30  
falta Hipótese

1.3 2/3a/28/2+1/17+12/2+1+11/9C/12+11 5+16+29/18/29+ 
16/S21/S31 
27+T21+26/ S22

Agendar por T6 em S21 
e verificar uso de S31 
para reforçar T2, e usar 
fortemente o S22

1.4 3s forte/ 3s+ 14dc+1+18+4/ 12 
nunca/6/28+1+2

3/18/13/25+T6 E 
3s/26/28/ S13+T3

S25 Forte+26+2

1.5 2+3+1/5/12+18/28+11/ 13+5+4+3s/18 
com matematização/13+14rc+1

26/30/8+18+7+T3s S26 forte usando 8 para  
30 geral

1.6 T25/6/11/25/3s/28/4 orgulho S22/18/30ex/
S26/15/21 

Usar T6 para Focar 
em S30ex+T11

1.7 T6+3S+14R 8+25+26+32 T6+S8 Recíproca de 
Inversão +S26 Axiologia

Fonte: elaborada pelos autores, 2019.

1 Alguns dos 30 Tópicos e 31 Submodos são: Tópicos 2 o que acha de si mesmo, 3 sensorial e 
abstrato, 4 emoções, 6 termos agendados no Intelecto, 11 busca, 12 paixão dominante, 14 espa-
cialidade, 16 significado, 18 axiologia, 20 epistemologia, 21expressividade, 22 papel existencial. 
Submodos: 1 Em Direção ao Termo Singular, 3 Em Direção às Sensações, 5 Esquema Resolutivo, 
8 Recíproca de Inversão, 13 Deslocamento Curto, 16 Roteirizar, 18 Esteticidade, 21. Informação 
Dirigida, 22 Vice-Conceito, 26 Axiologia, 29 Reconstrução, 30 Análise Indireta: Função: Ação – 
Hipótese – Experimentação, 32 Princípios de Verdade.
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O resultado da partilha de historicidade foi o uso dos submodos 
enquanto agentes solucionadores do “problema” - nó existencial, 
respeitando a singularidade de cada um dos sete estudantes e suas 
especificidades com alteridade. 

A partir do estudo prático da Filosofia Clínica, com a compreensão 
da historicidade do estudante e percepção dos tópicos predominantes 
em sua estrutura de pensamento, foi possível perceber a maneira 
pela qual a pessoa se mostra no mundo, acompanhando o modo de 
construção da Estrutura de Pensamento daquele ser em suas próprias 
circunstâncias e relacionar as desconstruções e reconstruções em sua 
malha intelectiva abertas aos movimentos possíveis; o que permitiu 
testar a aplicação de alguns submodos. 

Percebemos, conforme disposto na tabela 2, que alguns apresen-
taram muitos tópicos e submodos enquanto outros possuem uma 
quantificação menor, porém a quantidade não interfere na qualidade 
da intercessão porque a profundidade de cada questão é significativa 
e as formas como se associam a outros tópicos e submodos é única, 
compondo a singularidade da Estrutura de Pensamento. 

Nesta mesma tabela, podemos observar que os Estudantes 1.3, 1.6 
e 1.7 receberam procedimentos clínicos ligados ao Tópico 6: termos 
agendados no intelecto, como um dos pontos principais trabalhados 
na historicidade deles. Entretanto, a associação submodal de cada um 
gerou contextos extremamente distintos. 

A exemplo, a estudante 1.3 liga o Tópico 6 – termos agendados 
no intelecto ao Submodo 21 Informação Dirigida, isso quer dizer que 
quando essa pessoa lê um livro ou assiste algo na TV ela guarda a in-
formação que foi dirigida, por isso, que indicar filme a esta pessoa tem 
a probabilidade grande de gerar um resultado esperado; neste caso 
utilizamos estratégias da comunidade de investigação de Fernandes 
(2003) com recursos pedagógicos das artes visuais para desenvolver 
conhecimento por analogias que na Clínica filosófica é um submodo 
chamado vice-conceito: esta pessoa desenhou uma rosa e comparou 
cada parte da flor com a sua história de vida: a base dela (pedúnculo 
da rosa) está fundada no Tópico 1 como o mundo parece porque repre-
senta a família e Deus, onde se sustenta as suas emoções; os espinhos 
são os problemas existenciais (a depressão causada pelo bullying); na 
biologia a parte morfológica da rosa que protege as pétalas é chama-
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da de sépalas que compõe o cálice, que foi desenhado e comparado 
às pessoas com quem ela pode contar, procurar e desabafar quando 
precisar; quando chegou a hora de comparar as pétalas a surpresa de 
perceber que analogicamente se tratava dela mesma, neste momento 
foi reforçado o Tópico 2 o que acha de si mesmo ao destacar que é a 
parte mais bonita e mais cheirosa da flor, e que se alguém quer uma 
flor é por causa da pétala porque uma flor sem pétalas não é flor, pois 
ainda que tirem o seu caule e os espinhos e limpem a flor de tudo 
que ela tem as pétalas sempre serão a flor; então, 1.3 disse com seus 
olhos lacrimejando: - como é possível construir tanto conhecimento 
ao analisar uma flor! 

Diferentemente, o estudante 1.6 usa o T6 com o Submodo 30 Expe-
rimentação para alcançar as suas Buscas (T11). Neste caso, havia uma 
questão existencial específica que ocorria em sua casa e que manifes-
tou o desejo de resolver, então associamos o T6+11 com o submodo 30 
pensamos em um plano de ação que foi executado e repetido como 
T12 paixão dominante somado à matematização da experiência até 
que o problema não exista mais significativamente: esta pessoa se 
esquecia de passar o rodo após o banho e fechar a porta do banheiro 
ao sair, consequentemente os seus pais chamavam a sua atenção. O 
plano de ação foi que ao terminar o banho precisa pensar conectado 
com a própria mão ao fechar o registro do chuveiro que, em seguida 
tem que pegar no rodo e secar e após soltar o rodo tocar no interruptor 
da luz para desligá-la e em seguida tocar na maçaneta da porta para 
fechá-la; estes movimentos das mãos são criados na mente e agendados 
para realizá-los em sequência contando também com o submodo 17 
percepcionar associado ao Submodo 13 deslocamento curto e Submodo 
3 em direção às sensações. O plano deu certo e o resultado foi feno-
menal porque a EP acomoda a intervenção em conformidade com a 
historicidade desta pessoa. Foi gratificante vê-la feliz porque deixou 
de existir as brigas por conta daquele problema que a incomodava.

O estudante 1.7 consegue agendar termos ao entrar no mundo do 
outro: Submodo 8 Recíproca de Inversão e ao fazer essa conexão entre 
tópico e submodo esta pessoa produz conhecimento ligado aos valores 
humanos: S26 axiologia.

Packter (2011) afirma que esta ação de se aprofundar no conheci-
mento de como funciona o outro se chama enraizamento que precisa 
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ser feita com reciprocidade, alteridade e ética. Isto pode ser usado por 
professores em sala de aula para compreender melhor os seus alunos, 
elaborar uma variedade de modos de ensino personalizados. Ainda 
neste sentido, Prais e Furnaletto (2015) corroboram que o ensino pre-
cisa ser pautado nas diretrizes educacionais com planejamentos para 
que se efetive na prática o aprendizado dos conceitos, independente 
se diz respeito ao estudante de classe especial ou não, pois cabe aos 
professores preparar-se para trabalhar com as diversidades. 

Considerações finais

Os efeitos do bullying e a intervenção pedagógica com a Filosofia 
Clínica são o âmbito do presente estudo. As pesquisas apontam que 
este tipo de violência escolar pode interferir no processo cognitivo e 
epistemológico. Neste caso, ao mensuramos o conhecimento por meio 
das olimpíadas da matemática com o uso do instrumental da Filosofia 
Clínica para realizar intervenção pedagógica no ensino-aprendizado, 
abarcando os submodos da própria pessoa por meio da historicidade 
dela mesma respeitando a sua singularidade e circunstância.

Esta pesquisa é interessante aos estudantes, aos docentes e comu-
nidade escolar das instituições educacionais públicas ou particulares 
em âmbito global. Contudo, as limitações deste estudo partem da 
quantidade reduzida de pessoas atendidas na partilha e também, a 
possibilidade de rotatividade dessas pessoas no decorrer do ano letivo. 

As possibilidades de Linhas de Trabalho a partir desta pesquisa 
são a criação de grupos de apoio às vítimas de bullying, projetar a for-
mação humana que os preparem para lidar com o bullying na escola 
e realizar a intervenção no modo de ensino ao procurar conhecer a 
historicidade dos discentes em relação ao aprendizado individual.

Portanto, a técnica da Filosofia Clínica viabiliza o estreitamento 
da interseção entre os discentes e docentes estabelecendo alteridade a 
partir do princípio ético, potencializando o aprendizado com eficácia, 
o que pode contribuir no desenvolvimento do ensino singularizado e 
humanizado em qualquer comunidade escolar. 
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Brincadeira ou violência:  
a banalização das incivilidades 
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Introdução

A incidência da violência no ambiente escolar é notícia cotidiana e 
esta violação dos direitos humanos tem se alargado atualmente, tanto 
em número de ocorrências quanto na forma utilizada para efetivar 
a agressão, muitas vezes utilizando a tecnologia como ferramenta.

Diversos estudos se debruçam para identificar e catalogar as for-
mas que essa violência se manifesta, bem como qual o perfil dos prin-
cipais agressores e das vítimas mais frequentes, qual o momento do 
cotidiano escolar que a incidência é maior, os traumas que as vítimas 
apresentam após terem sofrido reiteradas agressões, e sua influência 
nos resultados educacionais. Dentre esses estudos, podemos citar as 
produções do Grupo de Pesquisa Humanidades e Sociedade Contem-
porânea do IFMT (GPHSC).

As pesquisas produzidas pelo grupo corroboram para fomentar 
discussões e ações de forma interdisciplinar para elaborar interven-
ções na comunidade escolar e minimizar a incidência da violação de 
direitos, sensibilizando os agressores e acolhendo as vítimas para que 
os efeitos nocivos desta violência sejam minimizados

Bullying é um termo inicialmente utilizado por Olweus na Noruega 
em 1993 depois do suicídio de três jovens, que vivenciaram a violência 
sistemática dentro da escola. Logicamente que não foi a primeira 
vez que os jovens sofreram bullying na escola, porém a partir deste 
momento passou a ser tema de estudos com diversas frentes, desde o 
diagnóstico até o acolhimento das vítimas. No Brasil foi oficializado 
através da Lei nº 13.185 de 6 de novembro de 2015, na qual foi con-
ceituado como “ato de violência física ou psicológica, intencional e 
repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo 
ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la 
ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de 
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desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas” ou entendido como 
“intimidação sistemática”.

Segundo Mota (2017, p. 05) “Essa intimidação sistemática é carac-
terizada pelo emprego de violência física ou psicológica em atos de 
intimidação, humilhação ou discriminação”. Na ação é traduzida por 
agressões físicas, ofensas vexatórias e pejorativas sistemáticas, discur-
so preconceituoso e exclusão social do agredido de forma premeditada. 
No entendimento da relevância do assunto para as instituições de 
ensino o GPHSC, iniciou uma investigação no intuito de diagnosticar a 
manifestação de violações dos direitos humanos em espaços escolares 
do Estado de Mato Grosso.

Existem algumas variáveis específicas que podem diferir de escola 
para escola, em sintonia com o grupo e com interesse em respostas 
para estudar como o fenômeno acontece em um público específico, foi 
aplicado o questionário diagnóstico desenvolvido pelo GPHSC.

Deste modo, em consonância com as ações do GPHSC foi realizada 
uma da incidência das situações de violação de direitos. Quem são as 
principais vítimas? Quem são os agressores? Quais as formas que se 
utilizam para agredir? Além de uma investigação social e cultural dos 
estudantes do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informá-
tica e Agropecuária integrado ao Ensino Médio do IFMT - Campus de 
Campo Novo do Parecis.

O objetivo deste estudo é apresentar e discutir o resultado do diag-
nóstico situacional da violação dos direitos humanos no IFMT, extraído 
da aplicação de questionário online elaborado pelo GPHSC e aplicado 
em 2019. Os resultados foram organizados através da apresentação 
de algumas questões do formulário e as que apresentaram percentual 
maior de incidência foram selecionadas para serem apresentadas e 
analisadas aqui.

Metodologia

Como metodologia foi utilizada a pesquisa qualitativa, descritiva 
e interpretativa, pautada em questionário elaborado pelo grupo de 
pesquisa GPHSC, composto por questões abertas e fechadas, aplica-
das através da ferramenta google forms para 73 estudantes do IFMT, 
Campus de Campo Novo do Parecis.
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Este método de pesquisa segundo Mota (2017) possui características 
de analisar, compreender e interpretar os resultados obtidos, concebe 
a linguagem e as práticas como inseparáveis, pois procura trabalhar 
com a vivência, com a experiência, com o dia a dia, com a compreensão 
das estruturas e instituições como resultantes da ação humana. O uso 
da abordagem qualitativa justifica-se pela necessidade de observar as 
pessoas em seu próprio contexto interacional, ou seja, no ambiente 
em que a interação ocorre naturalmente.

O período que os estudantes responderam o questionário foi du-
rante o mês de novembro de 2019, totalizando 73 estudantes do IFMT 
Campus – Campo Novo do Parecis. Nesta direção a pesquisa identificou 
como acontece as incivilidades dentro do ambiente escolar e como os 
próprios estudantes reagem a essas situações para que posteriormen-
te ações de minimização dos impactos destas no processo de ensino 
aprendizagem e na sua subjetividade sejam implantadas.

Revisão bibliográfica

A escola é um espaço permeado de várias significações para os que 
lá estão ou estiveram, significações que suscitam lembranças positivas, 
cheias de afetividade, alegrias, conquistas e superações, bem como 
lembranças negativas evidenciando sofrimentos que podem marcar 
toda uma trajetória de vida.

Esse espaço se torna fonte de significados pois, depois da família, 
é atualmente um lugar de importância para convivência e desenvol-
vimento do indivíduo ao longo do seu ciclo vital (BRONFENBRENNER, 
1996), se aprende desde o controle dos esfíncteres até o desenvolvi-
mento de conceitos abstratos como empatia, domínio da linguagem e 
pensamento operatório formal.

A educação em um conceito mais amplo, é uma atividade social 
que tem a finalidade de desenvolver o indivíduo a partir dos vários 
saberes da sociedade, sendo um dos mecanismos para a transformação 
social, dessa forma segundo Saviani (1984) a escola é um ambiente 
de socialização desses saberes, elaborados por meio de uma prática 
pedagógica planejada e sistematizada através do currículo.

Junto com essa formalização da educação dentro do espaço da 
escola, existe uma dinâmica de relacionamentos entre os sujeitos da 
comunidade escolar, que transforma esse contexto em uma microsso-
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ciedade, sendo ali, projetados, os mesmos tramas acerca de violências, 
hierarquia, poder e cultura da sociedade na escola (ABRAMOVAY, 2015).

É relevante para esse estudo conhecer a dinâmica do comportamento 
da violência escolar, para isso é importante reconhecer que o conceito de 
violência é polissêmico e possui origem epistemológica diferentes. Abra-
movay (2005) em sua obra aborda várias concepções acerca da violência,  
primeiro descreve que etimologicamente o termo violência física é o único  
que conceitua a palavra violência, sustenta que é ato que causa um agravo  
fatal aos indivíduos envolvidos que necessita de uma intervenção do 
estado, portanto, refere-se somente a situações de “violências duras”.

Em oposição a esse conceito de violência, Abramovay aponta que 
o conceito abarca o elemento da subjetividade humana, na percepção 
de como cada indivíduo interpreta as situações de violação de direitos, 
levando em consideração a sensação de insegurança causada pela 
expectativa de estar em estado de constante alerta para se defender 
das situações de agravantes. A violência acontece quando ocorre a 
ruptura da capacidade do diálogo e negociação entre os indivíduos 
(ABRAMOVAY; RUA, 2002).

Na concepção do valor subjetivo da violência, as autoras ainda 
apresentam o termo violência simbólica, uma violência invisível que 
origina nos processos de comunicação e do conhecimento entre os 
indivíduos, em uma relação de submissão velada, onde os envolvidos 
não possuem consciência que estão em um processo de opressão e 
muito menos identificam as consequências dessas relações.

A violência não se caracteriza somente pelas manifestações físi-
cas, mas pelos agravos morais, éticos e psicológicos decorrentes dos 
relacionamentos interpessoais dos seres humanos. Antes da violência 
passar para o agravo corporal, ela primeiramente foi incitada a nível 
de discurso, com relações sociais opressivas de intimidação pelo medo 
e pelo terror (ABRAMOVAY; RUA, 2002).

Diante do exposto até agora sobre a violência, uma problemática 
é colocada em tela pelos autores citados, estes comungam do ponto de 
vista que a incapacidade de comunicação assertiva é um ponto rele-
vante para a origem dos atos de violência, levando em consideração 
que nesse espaço seria oferecido a oportunidade de desenvolvimento 
dessa habilidade, como pode existir situações de violação de direitos 
no contexto escolar?
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Para reflexão desse questionamento, o conceito de violência esco-
lar precisa ser explorado. Para Abramovay (2002) o termo violência 
escolar possui a mesma dificuldade de conceituação como do termo 
de violência porque se refere a fenômenos idiossincráticos, que coloca 
em xeque as concepções de escola enquanto protetora do ser huma-
no, democrática e pacificadora. Para definir melhor o que é violência 
escolar a autora apresenta as três dimensões sócio organizacionais 
diferenciadas:

• Falta de infraestrutura;

• Violência na escola: projeção das mazelas sociais no cenário 
escolar, tais como inserção de gangues, tráfico de drogas e situ-
ação de exclusão social;

• Violência da escola: violação de direitos oriundos da própria 
dinâmica de funcionamento da escola.

Existem fatores externos e internos que ocasionam a violência 
dentro da escola, os fatores externos se relacionam com a violência 
na escola, uma projeção das situações de vulnerabilidades sociais, 
econômicas e culturais que se convergem em um único espaço, pro-
duzindo formas de estar no mundo únicas. Após a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, onde é garantido o direito à educação 
para todo cidadão brasileiro, a escola ganhou o desafio de conseguir 
lidar com diferentes visões de mundo, principalmente com subjetivi-
dades atingidas negativamente por vivências de exclusão, intolerância, 
desigualdade social e discriminação.

Esses fatores externos influenciam diretamente na dinâmica da 
escola, desestabilizam-na de forma recorrente, colocando o desafio 
de se reinventar para produzir e legitimar novos saberes de forma 
crítica e significativa. 

Os fatores internos segundo Abramovay (2002), abrange a idade 
dos estudantes, as regras, componentes curriculares dos projetos pe-
dagógicos, sistema de punições, relacionamento estudante-professor, 
estudante-estudante, estudante-comunidade escolar.

As discussões que permeiam o fato da violência escolar são multi-
facetadas e complexas, não se esgotam neste esboço, há muitas variá-
veis para ser apresentadas, porém, no sentido de objetivar o aporte 
teórico deste trabalho, entende-se que a escola enquanto espaço do 
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desenvolvimento de habilidades acadêmicas e relacionais é invadida 
e produz de situações de bullying.

Dentro da sala de aula o professor e o estudante possuem sua 
subjetividade, uma síntese particular e individual que se constitui e 
desenvolve conforme as experiências da vida social e cultural (BOCK 
et al, 2002). No cotidiano da vida escolar, realizando atividades nem 
sempre prazerosas, com um clima institucional nem tanto democrático, 
algumas relações se tornam mais difíceis, o que não caracteriza um 
problema, mas é um terreno fértil para geração de conflitos. 

Dessa forma, as situações de bullying não são somente decorrentes 
da sociedade, mas uma reprodução das dinâmicas que se estabelecem 
em seu interior, se fosse unicamente uma consequência dos problemas 
sociais, a escola se isentaria de refletir e agir sobre os processos de 
produção e enfrentamento dos conflitos. A violência na escola não 
é nova, inicialmente eram empregados castigos corporais e rígida 
disciplina, atualmente é diversificada que vai desde o atentado à 
própria vida, vandalismo, insultos, xingamentos a um estado de 
ameaça constante dos sujeitos que compõem a comunidade escolar 
(ABRAMOVAY, 2005).

Dentre as situações de bullying mais recorrentes segundo Abromo-
vay e Rua (2002) se encontram as incivilidades, que muitas vezes não 
são percebidas, mas dificultam a criação de um clima de segurança 
para algumas pessoas. Essa violência se caracteriza como manifesta-
ções de humilhações, desrespeito, xingamentos e exclusões sociais.

Na obra “Violências nas Escolas”, Abramovay (2015) descreve as 
incivilidades como microviolência, em “Violência nas escolas” (2002) 
a mesma autora recorre aos postulados de Debarbieux, Dûpaquier e 
Bourdieu para melhorar o entendimento do que é incivilidade: “vio-
lências antissociais e antiescolares podem ser traumáticas, sobretudo 
quando se dão de forma banalizada e são silenciadas, visando proteger 
a escola” (ABRAMOVAY e RUA, p. 24, 2002).

Os atos de incivilidades podem ser uma mola propulsora na 
construção de um ambiente escolar hostil, silenciado e autoritário.  
A relação estudantes-estudantes será melhor investigada, através de 
um filtro entre estudantes na fase do desenvolvimento da adolescência, 
que são o público alvo da pesquisa.
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A principal tarefa da adolescência é desenvolvimento de uma 
identidade própria, é sabido que ela se transforma ao longo da vida, 
no entanto, nesse período é uma atividade crucial. Segundo Aberastury 
e Knobel (1992), é necessário a passagem por três lutos basilares para 
a aquisição da identidade:

Luto pelo corpo infantil: mudanças físicas provenientes da puber-
dade, como o aumento dos seios e o aparecimento da menarca nas 
meninas, já os meninos o engrossar da voz até a polução noturna. As 
mudanças no corpo são carregadas de angústia, devido à aceitação 
dessas mudanças por eles mesmos e o valor da opinião do grupo acerca 
da estética do outro, um terreno fértil para o surgimento do bullying. 

Luto pela identidade e papel infantil: flutuações de interesses, como 
se fosse vários personagens um uma só pessoa, com versões diferentes 
de afetividade, maturidade, vestimentas e comportamento. Deposita 
suas expectativas de aceitação nos grupos sociais da mesma faixa etária 
e se distancia da família. Situações de sofrimento devido ao bullying 
podem ocasionar problemas na estruturação da personalidade nessa 
etapa do desenvolvimento.

Luto pela relação dos pais da infância: Os pais não são mais referên-
cias de princípios morais e éticos, ocasionando momentos de discórdia, 
criando problemas geracionais no interior da família, que nem sempre 
são resolvidos. Uma tarefa difícil de dar “liberdade com limites, que 
impõe cuidados, cautela, contato afetivo permanente, diálogo, para 
ir passo a passo a evolução das necessidades e das modificações no 
filho” (ABERASTURY E KNOBEL, p. 22, 1992).

Além dos conflitos internos citados acima, os adolescentes e seus 
pais ainda precisam mediar essas mudanças dentro de uma sociedade 
em transformação constante, influenciados pela revolução das tecno-
logias, de uma forma sistêmica a escola se insere nesse contexto com 
um “ descompasso entre cultura escolar e cultura juvenil, a falta de 
sensibilidade pelas formas de ser dos jovens, e como esses privilegiam 
a comunicação, os saberes que decolam do corpo e as artes, são fontes 
de conflitos” (ABRAMOVAY, p. 72, 2002). 

Diante das peculiaridades da etapa da adolescência, seria simples 
afirmar: “foi uma simples brincadeira”? Certamente não, essas incivi-
lidades mascaradas de brincadeiras podem cercear potencialidades e 

81 



o protagonismo de adolescentes que já possuem obstáculos de suporte 
familiar, social e cultural.

Então, por que existe a banalização das incivilidades? Para respon-
der a esse questionamento é necessária a diferenciação de agressivida-
de e de violência. A agressividade é algo próprio da natureza animal, 
incluindo os seres humanos, portanto, cada indivíduo é agressivo de 
acordo com algumas circunstâncias, no entanto, para o convívio social 
precisa cumprir com a obrigação de seguir leis e normas, deixando de 
lado o caráter autodestrutivo de suas ações. Já a violência de acordo 
com esses mesmos autores “dá-se no exato momento em que se rompe 
o limiar da alteridade, impondo-se sobre o mais frágil” (CARVALHO, 
p. 136, 2016). 

Deste modo, sob a desculpa da agressividade fazer parte do indi-
víduo, se pratica pequenas violências, crendo que é a maneira mais 
efetiva de solucionar os conflitos. Exemplo disso é a influência das 
redes sociais como forma de propagação de violência gratuita, roti-
neiramente se lê postagens racistas, discriminatórias, vexatórias e 
intolerantes e por de trás das telas sedimenta o não reconhecimento do 
outro e logo há a desumanização das relações com a perda sensibilida-
de de entender que esse outro tem o mesmo direito de ser respeitado 
como qualquer um.

Costumeiramente se justifica os atos de violência em virtude de 
alguma ação que o outro provocou, nunca é uma ação deliberada 
sempre possui uma justificativa: “Não respeito, porque o outro tam-
bém falta com respeito”. Há sempre um ponto de divergência de um 
contra o outro, e tal ponto se apresenta como justificativa para os 
atos de violência eximindo falsamente o agressor de sua culpa, por 
fim quem pratica a violência sempre é o outro, nunca nós mesmos 
(CARVALHO, 2016).

Nesse ensejo as incivilidades se justificam em virtude da constru-
ção social (permeada pelas relações de poder) de que todos possuem 
agressividade, na lógica podem ser violentos de forma reacionária, 
porém usá-la para causar sofrimento a uma outra pessoa é uma opção 
do indivíduo e não um instinto. 

Na sociedade as incivilidades são naturalizadas, ou seja, banali-
zadas, pois tem o objetivo de manter um status quo do poder hierar-
quizado, os silenciamentos do discurso de quem sofre violência são 
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traduzidos em: “é só uma brincadeira”, na interpretação de Marta 
(2016) sobre as discussões de Bauman “do lado mais forte há um in-
dicativo de que “se tem razão”; e o elo mais fraco, não reconhece seu 
próprio direito de ser ouvido” (p. 172). 

Naturalizar as incivilidades através dos recursos digitais é algo 
gritante na configuração atual, as pessoas deixam de ser “eu’ para ser 
“ o que eu consumo”, “o que posto”, todos necessitam estar de acordo 
com a hegemonia da globalização, o reconhecimento de um outro 
tipo de “ser” diferente das exigências sociais seria um ato de rebeldia, 
despersonificam pessoas, elegem o discurso em detrimento do diálogo. 

A banalização passou a ser utilizada como uma ferra-
menta estratégica para garantir o consenso e desarti-
cular qualquer outro discurso que não se compatibilize 
com a ideologia do “politicamente correto”. Ela desempe-
nha um papel relevante na preservação dos discursos de 
emancipação. Esta estratégia identifica o mal e, em vez 
de nomeá-lo, buscando a conexão que os une, o banaliza. 
E banalizar significa destituir o sujeito de qualquer insíg-
nia ou importância relativa ao seu papel social; banali-
zar é embranquecer (ABRAMOVARY, p. 68, 2002).

O debate acerca do bullying no contexto escolar, perpassa da longa 
reflexão sobre a banalização das incivilidades, principalmente aquelas 
relacionadas a ordem do comunicar com o outro, os casos mais graves 
de violência escolar, inicialmente foram incivilidades dos pares, como 
melhorar esse padrão de comunicação, no sentido de olhar o outro 
como sujeito de direitos. 

Ter uma atitude de respeito para com o outro, parte do pressuposto 
de assumir o papel enquanto sujeito responsável dos comportamentos 
violentos, ser protagonista no processo de negociação de conflitos, 
estimulando o diálogo, propiciando o aprendizado da argumentação 
e do ouvir e compreender o outro.
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Resultados e discussões

A aplicação do questionário atingiu uma amostra de 73 estudantes 
do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e Agrope-
cuária integrado ao Ensino Médio do IFMT - Campus de Campo Novo 
do Parecis, sendo 34 do sexo masculino e 39 do sexo feminino, os re-
sultados considerados mais expressivos serão detalhados aqui para 
ter um diagnóstico das violências e suas especificidades.

O questionário aplicado inicialmente faz uma investigação socio-
cultural dos estudantes. A amostra de 73 estudantes do Ensino Médio 
técnico 48% do 1º Ano, 21% do 2º Ano e 32% do 3º ano, do total 53,4% 
dos estudantes são do sexo feminino e 46,5% do sexo masculino, 77% 
se definem em relação ao gênero como heterossexual, 16% como Bis-
sexual e 7% como Homossexual, quando perguntados sobre sua cor, 
43% se intitulam brancos, 41% pardos e 15% pretos (gráfico 1).

Gráfico 1 – Perfil Sociocultural dos estudantes 

Fonte: os autores, 2020.

Quando questionados aos estudantes se já sofreram bullying, 60% 
respondeu que já sofreu e 40% que não (Gráfico 2). Esse resultado 
de forma isolada indica que o percentual de incidência de bullying 
no Campus é alto, em contraste com esse resultado, quando indaga-
dos na pergunta 21 se já tiveram os direitos violados na atual escola 
27% declarou que sim. Essa divergência nas respostas indicam que 
os estudantes não entenderam a relação entre as duas perguntas, a 
mesma situação foi apontada por Mota et al (2020) diante da aplicação 
do mesmo questionário em um campus diferente, portanto esse não 

84 



entendimento do termo violação de direitos apresenta a carência dos 
estudantes em discutir sobre esses temas no ambiente escolar, mas 
aponta uma análise ainda mais densa: a urgência da instituição em 
discutir tal assunto.

          Gráfico 2 – Estudantes que   Gráfico 3 – Por quanto tempo 
                   sofreram bullying                             estudantes sofreram bullying 

    
Fonte: os autores, 2020.                                 Fonte: os autores, 2020.

Na pergunta por quanto tempo durou a violência (Gráfico 03), 
somente 27% disseram que a situação teve duração superior a 7 dias, 
indicando que muitos não têm conhecimento da definição do termo 
bullying, pois para que seja caracterizado a violência, esta deve acon-
tecer de forma reiterada, portanto, a nível de quantificação somente 
esse percentual realmente foi vítima de bullying.

Quando arguido em pergunta aberta que relatassem o ocorrido 
34% das vítimas relacionaram a violência com sua aparência física, 
11% com apelidos, 11% com gênero sexual, 4,5% a agressões físicas, 
4,5% a sua cor, 2% a cultura, 2% a sua deficiência e 29% não descre-
veram a situação (Gráfico 04). As respostas estão em consonância com 
o que foi apresentado no aporte teórico deste estudo, comprovam 
que a adolescência é uma etapa da vida permeada de inconstâncias e 
autoafirmações para a formação de uma identidade. 
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Gráfico 4 – Sistematização da resposta aberta sobre o relato do ocorrido

Fonte: os autores, 2020.

Silva (2019) constrói um quadro de equivalência entre os tipos de 
violência segundo a sua pesquisa x a classificação da Lei antibullying. 
Uma sistematização dos tipos de bullying que ocorrem no ambiente 
escolar (tabela 1).

Tabela 1 – quadro de equivalência entre os tipos de violência  
segundo a pesquisa x a classificação da Lei antibullying

Autor: Silva, 2019, p. 69.

Para este estudo será nomeado como incivilidades as violências 
sobre a orientação sexual, aparência física, verbal, exclusão social 
no ambiente escolar, racial, sexual, danos materiais e cyberbullying. 
Portanto, de acordo com o gráfico 04 as incivilidades possuem um 
perfil de maior incidência no Campus e alguns dados sobre esse tipo 
de violência serão tratados a seguir. 
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O questionário possui 3 questões para verificação de incidência de 
insultos, quando perguntado aos alunos se já sofreram algum tipo de 
insulto 71% responderam afirmativamente (Gráfico 5), percebe-se que 
é um número elevado e que hipoteticamente pode ser uma situação 
gatilho para a ocorrência de violação de direito cada vez mais graves.

Gráfico 05                                                         Gráfico 06 

      
Fonte: os autores, 2020.                                   Fonte: os autores, 2020.

Nas duas questões seguintes do mesmo tema perguntou-se se 
alguém já havia sido insultado pelas suas características físicas e por 
sua cor, da amostra total 54% respondeu que sim para características 
físicas e 19% para insultos relacionados a sua cor. A aparência física 
novamente ganha destaque na pesquisa, inicialmente nos relatos dos 
ocorridos do bullying e agora em forma de insulto (Gráfico 6), algo 
preocupante quando se entende que as mudanças na aparência física 
são uma preocupação significativa para o adolescente.

No Gráfico 7, é compilada a incidência de algumas incivilidades. 
Em resposta ao questionamento se alguém lhe já havia colocado 
apelido no ambiente escolar 51% dos estudantes responderam que já 
ocorreu o fato e 49% respondeu que não. Esse número aponta que é 
um fato bastante comum no ambiente escolar, porém não pode ser 
considerado aceitável, essas adjetivações podem ser pejorativas e 
sendo assim uma violação dos direitos humanos e de forma sistêmica 
caracterizam o bullying. 
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Uma característica do Campus é a oferta de residência estudantil 
e como cultura do alojamento masculino é colocado apelido em to-
dos, são apelidos muitas vezes com teor vexatório e que os internos 
precisam concordar para ser aceito pelo grupo de moradores, até que 
ponto não existe sofrimento por de trás dessa cultura e quais são as 
consequências para o processo de permanência e êxito do estudante 
no campus? 

Chama a atenção o número (43%) de estudantes que admitem ficar 
irritados e brigar gratuitamente com colegas, qual seria a causa de 
tal estado, estaria relacionado às incivilidades somado a problemas 
externos do estudante?

Corroborando com as ideais de Silva (2019) as incivilidades aconte-
cem a nível do discurso e possível característica do bullying no Brasil, 
diferente dos EUA, envolve mais agressão física. No Campus esse des-
respeito pelo outro é evidente, pois 64 % dos estudantes dizem falar 
mal de quem não gosta e 75% acreditam que falam coisas negativas 
sobre eles, somado a isso, os dados indicam que eles são passivos com 
relação às cenas de bullying, porque 86% presenciaram brincadeira de 
mau gosto com outros colegas, esse comportamento de desmoralização 
do outro, pode ter várias análises que vai desde um comportamento de 
defesa frente a violência iminente constante, bem como uma compro-
vação da não valorização das diferenças, a despersonificação do outro,  
um ressoar dos padrões das relações na era digital atual (gráfico 7).

Gráfico 7 – Incidência de insultos sofridos pelos estudantes

Fonte: os autores, 2020.

No questionário foi perguntado diretamente se os estudantes 
tinham maltratado algum alguém (Gráfico 8), e qual o foi o motivo 
(Gráfico 9), 73% responderam que já maltrataram e os motivos des-
se comportamento são 56% por brincadeira, 33% reagiram a uma  
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provocação e 11% não sabem o motivo. A concepção de que se exime 
da culpa por maltratar alguém quando se tem um motivo, já está tão 
internalizada em todos nós, que no questionário aplicado já se aponta 
alguns motivos para tal comportamento, se entende que é para nível 
de entendimento da dinâmica do comportamento de maltratar o ou-
tro, mas achar um motivo é perpetuar a violência como uma forma 
de resolver os conflitos e não se sentir culpado. 

Gráfico 8 – Estudantes agressores

Gráfico 9 – Justificativas para o ato de agressão dadas pelos estudantes

 
Fonte: os autores, 2020.

Conforme a literatura os estudantes que sofrem bullying passam ou 
permanecem em uma situação de sofrimento e quando perguntados 
se já tiveram vontade de mudar de escola 45% afirmaram que sim e 
55% que não, levando-se em conta que a evasão dos estudantes é uma 
preocupação da política de permanência e êxito dos institutos federais 
esse dado aponta a necessidade de entender os motivos que os alunos 
preferem mudar de escola e qual a influência das práticas de bullying 
para a evasão escolar. 
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Gráfico 10 – Estudantes que desejaram mudar de escola

Fonte: os autores, 2020.

Considerações finais

Algumas problemáticas puderam ser levantadas e seguramente 
podemos constatar que a prática de bullying no Campus do IFMT – 
Campo Novo do Parecis é algo já consolidado. Sob a justificativa de 
ser problemas do cotidiano, as incivilidades são banalizadas e causam 
sofrimentos silenciados.

A escola, além da formalidade do currículo e dos planos de aula, 
pode estimular as discussões acerca das incivilidades nas interrelações 
cotidianas transversalmente, como também pode criar momentos para 
desmistificar a banalização acerca desse conceito junto aos alunos e ao 
corpo de professores e técnicos do instituto, de forma criativa através 
das manifestações culturais. 

Para isso a compreensão das peculiaridades acerca do mundo ado-
lescente precisa fazer parte de formações pedagógicas da comunidade 
escolar, o protagonismo juvenil só será estimulado se a instituição falar 
a mesma língua dos adolescentes, não esquecendo da sua função de 
autoridade, mas se permitindo a não só propagar o discurso de empatia 
e alteridade, realmente praticá-lo na forma de diálogo.

Esse assunto não se esgota neste estudo e outras possibilidades de 
estudos surgem a partir dele, tais como: as incivilidades e a qualidade 
de vida dos alunos da residência estudantil, formação pedagógica em 
desenvolvimento humano e a função da inteligência emocional como 
promotora do protagonismo juvenil.

90 



Referências
ABERASTURY, Arminda; KNOBEL, Maurício. Adolescência Normal. 10 
ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

ABRAMOVAY, Miriam. Violências nas Escolas. Programa de Prevenção 
à violência nas escolas. Brasília/DF: Flasco-Brasil, 2015, 21p. Disponível 
em http://flacso.org.br/?publication=violencias-nas-escolas-programa-
-de-prevencao-a-violencia-nas-escolas. Acesso em: 08 abr. 2020.

______. Cotidiano das escolas: entre violências, Brasília: UNESCO, Ob-
servatório de Violência, Ministério da Educação, 2005.

______. Escola e violência. Brasília: UNESCO, 2002.

______. Miriam; RUA, Maria das Graças. Violências nas escolas. 2. ed. 
Brasília-DF: UNESCO, 2002.

BRASIL. Presidência da República. Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (Bullying). Brasília: Casa Civil Subchefia para Assuntos 
Jurídicos, 2015. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm. Acesso em: 08 abr. 2020.

BRONFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: ex-
perimentos naturais e planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

CARVALHO, Alan S. Violência e Agressividade. In: org. MAURA, Regina 
Modena. (org.). Conceitos e formas de violência. 2. ed. Caxias do Sul: 
Educs, p. 135 - 140, 2016. Disponível em  https://www.ucs.br/site/midia/
arquivos/ebook-conceitos-formas_2.pdf. Acesso em: 06 abr. 2020.

MARTA, Larissa. Violência Velada: Discurso da Massa Robotizada. In: 
org. MAURA, Regina Modena. (org.). Conceitos e formas de violência. 
2. ed. p. 157 - 174. Caxias do Sul: Educs, 2016. Disponível em  https://
www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-conceitos-formas_2.pdf. Acesso 
em: 06 abr. 2020.

MOTA, Raquel M. F. Violação dos Direitos Humanos e Bullying no 
Contexto Escolar: Diagnóstico e Proposta de Intervenção com Base no 
Empoderamento dos Alunos. IFMT, Cuiabá/MT: Chamada Universal 
MCTI/CNPq n° 01/2016.

MOTA, Raquel Martins Fernandes. et al. Pesquisa Qualitativa sobre 
Bullying em um Instituto de Educação, IFMT. Cuiabá, 2020.

SAVIANI, D. Sobre a Natureza e a Especificidade da Educação. Disponí-
vel em http://ifibe.edu.br/arq/20150911214634120944442.pdf. Acesso 
em: 09 abr. 2020.

SILVA, Vanessa C. G. Violência Escolar, Bullying e Violação de Direitos 
Humanos no Cotidiano Escolar. IFMT, 2019.

91 



Bullying no contexto escolar: 
percepção de alunos e professores  

de uma escola em Mato Grosso

Carla Cristina Rodrigues Santos  
Suzana Rodrigues de Almeida Martire 

Joir Benedito Proença de Amorim

Introdução

A educação exerce um papel de suma importância na formação 
social dos educandos, pois através do ambiente escolar é possível 
transformar ideais, desconstruir padrões e o que é mais importante, 
contribuir para igualdade e o respeito mútuo, que são essenciais para 
uma sociedade equipolente.

Para Foucault (2001), a escola é uma das “instituições de seques-
tro”, como o hospital, o quartel e a prisão. São essas instituições que 
retiram o indivíduo do espaço familiar ou social e, durante um pe-
ríodo de tempo, “interna” esse sujeito para muitas vezes disciplinar 
e moldar seus pensamentos e condutas. A princípio, esse escrito de 
Foucault pode soar um pouco intenso tratando-se da escola, porém, 
basta realizar uma inferência ao que ele nos diz nessa fala. Os edu-
candos passam uma boa parcela de tempo na escola, então mais uma 
vez, aqui reforçamos sobre a sua magnitude para a formação desses 
indivíduos, pois pode tanto trazer aspectos positivos para suas vidas 
como infelizmente deixar marcas incuráveis, a exemplo do bullying, 
que é um dos principais problemas no contexto escolar.

Não queremos aqui, de forma nenhuma, sobrecarregar a escola 
com todas as responsabilidades sociais, pelo contrário, a intenção é 
refletir sobre ações educacionais que podem ser repensadas e até 
mudadas com foco em um bem comum: a formação de cidadãos que 
respeitem os princípios e valores morais sempre privilegiando o res-
peito, que é base fundamental para qualquer contexto. 

A temática desse trabalho refere-se ao bullying no contexto escolar 
e a sua importância quanto a prevenção e intervenção considerando 
que esse é atualmente um dos principais desafios da educação e da 
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sociedade de uma forma geral, já que o bullying não ocorre só no 
ambiente escolar, mas em vários outros contextos, como familiar, 
virtual, entre outros. 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar se há incidências de 
bullying dentro da escola através das percepções de alunos, professores, 
coordenadores (as) e diretor (a) de uma escola no município de Campo 
Verde-MT, identificar em que locais da escola geralmente ocorrem as 
agressões, conhecer as características e tipificações dos envolvidos, 
identificar algumas atitudes que podem sinalizar incidências de 
bullying dentro de sala de aula, refletir sobre algumas práticas educa-
cionais no sentido de pensar, se de forma inconsciente, pode ocorrer 
bullying escolar, além de contribuir de forma significativa para que 
os educadores possam refletir sobre o contexto escolar e até pensar 
sobre possíveis ações para prevenção dessa violência.

Para Freire (2019), a escola deve ser um espaço de educação po-
pular e não apenas o lugar de transmissão de alguns conhecimentos, 
cuja valorização se dá à revelia dos interesses populares; uma escola 
cuja boniteza se manifesta na possibilidade de formação do sujeito 
social. Com embasamento bibliográfico e diversas pesquisas sobre 
esse campo, optou-se nesse trabalho por uma pesquisa participante 
com abordagem qualitativa envolvendo alguns aspectos quantitativos 
(MOTA et al, 2017), pesquisa também chamada de mista (CAEDADNO, 
2017; FLICK, 2009). 

Questões ou proposições que nos orientaram no levantamento 
de dados para posterior análise: 1) Qual a importância da escola na 
prevenção e no combate ao bullying? 2) Já foi presenciado casos de 
bullying na escola em que trabalha/estuda? 3) Enquanto aluno, já foi 
alvo de bullying? 4) os locais da escola que já presenciou ou foi alvo 
de bullying? 5) Quem cometeu as agressões, estava sozinho ou acom-
panhado? 6) os educadores e a escola de uma forma geral, podem 
de forma inconsciente, gerar casos de bullying? 7) Quais atitudes são 
capazes de gerar inconscientemente essa violência? 

Em suma, considera-se de extrema importância a reflexão sobre as 
práticas de bullying, por se tratar de uma vertente social, que muitas 
vezes acaba passando despercebido, parecendo a priori, como simples 
brincadeiras inofensivas, mas que se não forem investigadas e diagnos-
ticadas, podem se agravar e causar sérios danos na vida de seus alvos, 
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problemas esses, que podem perdurar-se para a vida adulta desses 
indivíduos, deixando marcas profundas e dolorosas (MANZINI, 2017). 

Revisão de literatura

Etimologia de Bullying 

A Lei nº 13.185, em vigor desde 2015, classifica o bullying como 
intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em 
atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui 
ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, 
entre outros. Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate à Intimi-
dação Sistemática (bullying) em todo o território nacional. 

O inciso primeiro discorre que todo ato de violência física ou 
psicológica premeditada e repetitiva que ocorre sem motivação no-
tória, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas 
caracteriza-se como intimidação sistemática (bullying); pois o ato tem 
como objetivo intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima, 
provocando uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes en-
volvidas. Com embasamento nessa referida Lei, Silva (2019) apresenta 
uma classificação para as ações de violência sistêmica bullying sendo 
essas: violência por orientação sexual; violência por aparência física; 
violência verbal; exclusão social no ambiente escolar; violência física; 
violência sexual; violência racial; danos materiais e cyberbullying. 

O pesquisador Dan Olweus, pioneiro nos estudos sobre bullying, 
descreve:

A palavra usada na Escandinávia para bullying ou agres-
sor/vítima é mobbing (Noruega, Dinamarca) ou mobb-
ning (Suécia, Finlândia). Essa palavra tem sido usada 
com vários significados diferentes. No original em inglês 
a raiz mob significa grupo geralmente grande e anônimo 
de pessoas que se dedica ao assédio [...]. Mas o termo 
também tem sido usado quando uma pessoa assedia ou 
importuna outras, mesmo se esse uso não é adequado do 
ponto de vista linguístico. Acredito que é importante in-
cluir no conceito de mobbing ou intimidação tanto a situ-
ação em que um único indivíduo persegue outro quanto 
aquela na qual um grupo é responsável pela perseguição 
(OLWEUS, p. 8-9, 1993, tradução nossa). 
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Ainda de acordo com os estudos de Dan Olweus (1993, p. 9, tradução 
nossa), um estudante está sendo coagido ou intimidado quando esse 
ou essa fica exposto, de forma repetida e ao longo de um determinado 
período às ações negativas por parte de um ou mais estudantes.

Essa definição de Olweus contempla três componentes importantes 
referentes ao bullying: 

1. É um comportamento que envolve algumas ações negativas e 
muitas vezes agressivas.

2. Aborda padrões de comportamentos repetitivos ao longo do 
tempo.

3. Envolve discrepância de poder ou força.

4. As atitudes inadequadas a que Olweus se refere ocorrem quan-
do alguém, de forma intencional, causa constrangimento ou 
desconforto a outro. Essas podem ser:

• Verbais (por meio de palavras) – ameaças, insultos, provoca-
ções, nomes impróprios, entre outros;

• Físicas – empurrões, chutes, beliscões, socos, entre outros;

• Inexistência de palavras ou contato físico – sons, caretas, 
gesto, entre outros;

• Exclusão intencional de um grupo;

• Obrigação de cumprir a vontade de outra pessoa.

Um ato de bullying possui características específicas e marcantes, 
que não nos deixa confundi-lo com demais tipos de violência, pois ele 
ocorre na maioria das vezes de forma intencional, repetitiva e há geral-
mente desequilíbrio de poder (SILVA, 2019). É intencional, pois as ações 
são direcionadas a determinada pessoa, ou seja, não acontecem por 
acaso. É repetitivo e muitas vezes contínuo, pois geralmente acontece 
mais de três vezes com a mesma pessoa. E há desequilíbrio de poder 
em relação a tamanho, força física, pois geralmente o autor é maior e  
mais forte fisicamente, e há divergência na quantidade, que em mui-
tos casos são dois, três ou mais indivíduos contra uma única pessoa.

Categoria e Tipificação dos envolvidos

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde 
em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e da Universidade de São Paulo (USP), os casos de bullying em escolas 
brasileiras aumentaram de 5% para 7%. A referida pesquisa constatou 
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ainda que 20,8% dos estudantes já praticaram algum tipo de bullying. 
Para tal resultado, foram colhidos depoimentos de 109.104 estudantes 
de diversos estados brasileiros em 2009 e 2012. 

Um dado ainda mais alarmante foi divulgado pelo Fundo das 
Nações Unidas para Infância (UNICEF) no ano de 2017, que mostrou 
que o Brasil é o 4º país com maior número de casos de Bullying no 
mundo, sendo que 43% dos estudantes entre 11 a 12 anos disseram 
que já sofreram algum tipo de bullying no ambiente escolar. Por isso 
reforçamos a relevância desse trabalho como subsídio para reflexão 
de professores e pesquisadores. 

No bullying geralmente há duas ou mais pessoas envolvidas. Subs-
tancialmente funciona assim: uma ou mais intimidam – autor(es) 
– e outra é intimidada – alvo. Pode haver também uma outra que é 
intimidada e também intimida – alvo/autor – e um público – espec-
tador(res). Essas categorias citadas são as mais propensas, porém 
dependendo da cultura e da área de atuação dos autores pode haver 
mais tipificações tornando-se um pouco subjetivo dependendo do 
contexto em que ocorrem as agressões (FELIZARDO, 2019).

Os alvos dessa violência geralmente possuem diferenças em relação 
ao grupo como, obesidade, deficiência física ou mental, inteligência 
acima da média, ou déficit de aprendizagem. Lobo (2005) ressalta algu-
mas dicas para identificar os alvos do bullying na escola, sendo essas:

• No recreio, encontram-se frequentemente isoladas do grupo 
ou perto de algum adulto que possa protegê-las: professor, 
inspetor, cantineiro;

• Na sala de aula, apresentam postura retraída. Têm extrema di-
ficuldade em perguntar algo ao professor ou emitir sua opinião 
para os demais alunos. Deixam explícitas suas inseguranças e 
ansiedades;

• Apresentam faltas frequentes às aulas, com o intuito de fugir 
das situações de exposição, humilhação e/ou agressões psico-
lógicas e físicas;

• Mostram-se comumente tristes, deprimidas ou aflitas;

• Nos jogos ou atividades em grupo, sempre são as últimas a 
serem escolhidas; 

• Aos poucos vão se desinteressando das atividades e tarefas esco-
lares – “isso também inclui perdas constantes de seus pertences, 
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especialmente materiais didáticos. Dificuldade e deterioração 
de desempenho, seja em que idade for” (LOBO, p. 91, 1997).

Referente à nominação dos envolvidos, é de suma importância 
ressaltar que há várias reflexões plausíveis no que tange às alterações 
para essas nomenclaturas, pois quando nos referimos à “vítima” como 
a pessoa que sofre as agressões, podemos de certa forma vitimizar e até, 
inconscientemente, gerar mais discriminação para esse educando, da 
mesma forma, referirmos a quem comete as agressões como “agressor” 
pode soar como alguém muito malvado e testemunha para as pessoas 
que presenciam os atos de bullying pode parecer que simplesmente 
omitem-se. Dessa forma, é imprescindível refletir sobre a utilização 
de novas tipificações para os envolvidos.

Considerando os estudos de Tognetta (2010), a denominação des-
sas nomenclaturas permite-nos superar um estereótipo que tem sido 
frequente nos estudos referente ao bullying e nas propostas que se 
tem, principalmente em termos de políticas de intervenções, por isso, 
a alteração dos nomes não é somente uma mudança de linguagem, 
mas de significação.

Métodos e técnicas

A partir da revisão de literatura utilizada neste trabalho e o foco 
do objeto desta pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa, tendo 
alguns aspectos quantitativos (MOTA et al, 2017) do tipo pesquisa par-
ticipante (GIL, 2016). Foi escolhida essa abordagem, pois o intuito era 
identificar se havia casos de bullying na escola escolhida como campo 
de pesquisa, mas também refletir e analisar percepções e ações dos 
educadores, alunos, coordenadores e diretor da instituição. 

Dos pressupostos acima citados, decidiu-se solicitar à direção, a 
autorização para a investigação. A diretora pediu-nos que não identi-
ficássemos o nome da escola. A instituição escolhida fica localizada no 
município de Campo Verde – MT, pertence à rede estadual de ensino 
e conta com um atendimento nos três períodos, matutino, vespertino 
e noturno sendo que no período matutino comporta apenas o Ensino 
Médio, já no período vespertino atende o Ensino Fundamental (5º ao 
9º ano) e no período noturno atende apenas o Ensino Médio. Ao todo, 
a instituição recebe cerca de 980 alunos. Conta com aproximadamente 
90 funcionários no total, sendo que 70 são professores. A instituição 
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foi muito receptiva e acolhedora conosco permitindo um ótimo apro-
veitamento em nossa pesquisa.

Devido ao foco e objetivo da pesquisa, optamos por aplicar um 
questionário para alunos de uma turma do 3º ano do Ensino médio. 
Para professores, para a coordenação e direção foi utilizada entrevis-
ta formal (LAKATOS; MARCONI, 2017). A análise deu-se a partir das 
proposições iniciais ou objetivos específicos que traçamos. Fomos res-
pondendo as questões, utilizando os dados coletados na investigação 
à luz dos pressupostos teóricos que escolhemos. Alinhamos o texto e 
aqui o apresentamos.

Resultados e discussões

Percepções dos educandos

Apresentamos a priori, a análise de dados referente ao questio-
nário aplicado aos alunos. Foi realizada de forma quantitativa, sendo 
apresentados os seus resultados através de gráficos com porcentagens.  
O questionário foi respondido por 25 alunos do 3º ano do Ensino médio, 
sendo 18 meninas e sete meninos, com idades aproximadas de 16 a 
21 anos. O questionário conta com seis perguntas. A seguir temos as 
questões, seguidas do gráfico com percentual de respostas.

Gráfico 1 – Você sabe o que é bullying?

Fonte: os autores, 2020.
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Gráfico 2 – você já foi vítima de bullying dentro do ambiente escolar?

Fonte: os autores, 2020.

Gráfico 3 – Se sua resposta foi sim, que tipo de violência você já sofreu?

Fonte: os autores, 2020.

Gráfico 4 – Quando ocorreu a situação em que você foi agredido,  
quem praticou, estava sozinho ou em grupo?

Fonte: os autores, 2020.
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Gráfico 5 – Você já presenciou alguma situação de bullying  
na escola em que você estuda atualmente?

Fonte: os autores, 2020.

Gráfico 6 – Se sua resposta foi sim, em que espaço da escola  
você presenciou esse tipo de agressão

Fonte: os autores, 2020.

Diante desses dados, é possível fazer um paralelo com todos os es-
tudos já realizados referentes a essa violência, claro que a pesquisa por 
nós realizada foi sucinta e com um pequeno grupo de alunos, porém 
a escolha da turma foi crucial para um resultado eficiente, pois uma 
classe de 3º ano do Ensino Médio está concluindo a educação básica e 
os alunos já passaram por diversas experiências e desafios no âmbito 
escolar, sendo assim, acredita-se que esses dados contribuirão de 
forma significativa para os estudos dessa temática. Far-se-á adiante, 
uma breve análise com respaldo teórico, sobre essas porcentagens.
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Para início, na primeira questão direcionada aos educandos, ques-
tionados se sabiam o que era bullying, todos responderam que sim, 
fator extremamente relevante em relação à conscientização dessa 
agressão, uma vez que um dos aspectos principais para sua prevenção 
é justamente seu reconhecimento e compreender seu conceito básico é  
justamente o primeiro passo para combatê-lo. 

Sobre o segundo questionamento, quando inquiridos se já haviam 
sido alvos de bullying dentro do ambiente escolar, 53% dos educandos 
responderam que sim. Esse é um dado preocupante, já que muitas 
vezes essa prática acaba passando despercebida, justamente por ser 
frequentemente confundida com simples brincadeiras julgadas como 
inofensivas. Em pesquisa realizada por Lopes Neto e Saavedra nas 
escolas do Rio de Janeiro, os estudantes admitiram a seguinte posição 
sobre a frequência de bullying: 

Considerando-se que, em comportamentos agressivos classificados 
como bullying, o caráter repetido dos atos é considerado como um dos 
fatores essenciais para a sua caracterização, estabeleceu-se que só se-
riam classificados como bullying as respostas que admitissem a prática 
de atitudes agressivas ou o sofrimento de suas consequências com 
frequência igual ou superior a três vezes no ano (NETO; SAAVEDRA,  
p. 59, 2008). 

Essa pesquisa realizada por Neto e Saavedra confirma a seguinte 
hipótese: muitos alvos e casos de bullying acabam sendo deixados por 
terem sido cometidos, talvez, sem muita frequência, e assim sendo, não 
recebem muita notoriedade, porém não se pode ignorá-los, pois atos 
desrespeitosos não devem ser tolerados ou esquecidos, pois quem os 
sofre, pode sempre lembrar-se e talvez não superá-lo. 

Mediante a terceira questão, que é uma sequência da segunda, 
os alunos que afirmaram terem sido alvos de bullying no ambiente 
escolar, foram indagados sobre o tipo de violência que haviam sofri-
do, 73% disseram ter sofrido com apelidos e os outros 27% agressão 
verbal. A tipificação do bullying, sendo compreendido em oito formas 
diferentes – verbal, moral, psicológica, sexual, material, social, física 
e virtual, facilita a visualização e a compreensão das variadas formas 
de como o bullying se apresenta (FANTE, p. 29, 2012) 

No que tange a quarta interpelação, os discentes responderam 
se quem praticou a agressão estava sozinho ou em grupo, 89 % afir-
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maram que estavam em grupo. Esses dados entram em divergência 
com uma pesquisa realizada pelo pioneiro nos estudos sobre bullying, 
Dan Olweus, que foi realizada em 42 escolas. Comumente, segundo a 
pesquisa, é um único aluno que pratica o bullying:

Mostrou que uma parte substancial (35 a 40 por cento) 
dos estudantes vitimizados foram intimidados principal-
mente por um único aluno. Por conseguinte, é natural 
considerar o assédio moral a partir de um único aluno 
ou de um grupo de relacionamentos estreitados, mesmo 
que possa haver algumas diferenças entre eles. Em parti-
cular, é razoável esperar que o bullying por muitos pares 
seja mais desagradável e, possivelmente, mais prejudi-
cial para a vítima (OLWEUS, p. 9, 1993, tradução nossa). 

Essa dissemelhança entre a pesquisa de Olweus e os resultados 
obtidos do questionário dos educandos é de extrema necessidade, 
pois a partir dela, podemos refletir sobre como o meio influencia nas 
atitudes tanto dos alvos, como do autor, ou seja, se o autor vai estar 
acompanhado ou sozinho durante as agressões, depende muito do 
meio, do público da escola, da personalidade do educando, enfim é 
muito subjetivo afirmar que sempre o autor estará acompanhado, 
porque cada comunidade escolar carrega uma realidade diferente.

No questionamento cinco, quando indagados se já haviam presen-
ciado algum ato de bullying na escola em que estudam, 93% respon-
deram que sim, apenas 7% responderam que não. Isso confirma que 
o bullying escolar precisa receber atenção especial, pois o ambiente 
escolar deve ser o local de maior respeito às diferenças e tolerância a 
todos os tipos de diversidades. Seguindo a sequência dessa questão, 
foi perguntado sobre o espaço da escola em que haviam percebido a 
agressão, e 37% afirmaram ser na sala de aula, 29% durante o recreio, 
13% na saída, 8% na chegada e 13% em outros espaços. 

Apesar de ser uma pesquisa com um número pequeno de entrevis-
tados, constata-se de forma preocupante o que muitos pesquisadores 
vêm afirmando: a maioria dos atos de bullying ocorre dentro da sala 
de aula. Não se pode colocar a culpa no educador, pelo contrário, é 
preciso encontrar juntos uma solução, ou uma forma de identificar e 
intervir diante dessas situações em sala de aula. Fante (2005), em uma 
pesquisa, identificou que 52% dos casos ocorrem em sala de aula. Já a 
Abrapia mostra um índice de 59, 8% na sala de aula.
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Percepção dos professores

Para compreender um pouco sobre a percepção dos educadores 
referente ao bullying, foi realizada uma entrevista formal com quatro 
professoras, sendo duas do Ensino Médio, duas dos anos finais (6º ao 
9º) e uma pedagoga dos anos iniciais (1º ao 5º ano), com idades de 25 
a 46 anos, com tempo de carreira diferenciado. Por questões éticas, 
os nomes não serão divulgados, sendo diferenciados por professor 
um, dois, três, quatro e cinco. A pesquisadora optou por realizar a 
entrevista utilizando um roteiro de perguntas, e as respostas foram 
registradas e serão apresentadas a seguir. Vale ressaltar que a entre-
vista foi sucinta, não ocupando muito tempo das entrevistadas, uma 
vez que o mais importante é a qualidade e veracidade das respostas e 
não o tempo demandado por elas. Na sequência, teremos os resultados 
obtidos, além de uma análise com embasamento teórico.

Questão 1 - Sobre o Bullying Conceito dos professores

Qual a importância da 
escola na prevenção e 
combate ao bullying?

Professor 1 - O combate ao bullying é imprescindível, 
haja vista a diversidade existente na escola, principal-
mente pública. É de suma importância ensinar a res-
peitar a conviver com as diferenças em uma sociedade 
tão plural.
Professor 2 - Na escola lidamos com muitas situações 
em que temos de trabalhar para esclarecer, contribuir 
na formação do cidadão autônomo, e o bullying é uma 
temática que temos e devemos também trabalhar para 
combater, mas principalmente, para prevenir. 
Professor 3 - Penso que a escola, deve ser um espaço 
em que as diferenças sejam acolhidas de modo con-
sciente. Afinal, desejar a igualdade no sentido de pa-
dronização é utópico desumano, visto que somos for-
mados pela heterogeneidade. Nesse sentido, a escola 
precisa oferecer formação aos professores para que 
estes não sejam, também, promotores do bullying.
Professor 4: É muito importante, porque pode preve-
nir o sofrimento e até mesmo a depressão em alguns 
educandos.

Professor 5 - Combater o bullying é de extrema im-
portância quando há um convívio escolar, pois a esco-
la não deve ser apenas um local de ensino formal, mas 
também de formação cidadã de direitos e deveres.
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Diante de todas essas respostas, a priori, é essencial reafirmar a 
importância que a escola de uma forma geral, possui em relação à 
formação da cidadania, e como essa pode contribuir para o respeito 
frente a uma sociedade tão plural, com culturas tão divergentes, por 
isso é crucial estar atento às situações decorrentes em sala de aula, 
tanto de bullying, como de qualquer outra forma de discriminação. 

Na escola, MELLO (2005) alerta sobre a importância de incluir no 
currículo, não só os conteúdos programáticos, mas também de atitudes 
necessárias para a vida, como: cooperação, solidariedade, empatia, 
postura firme para tomada e resolução de problemas. Para essa auto-
ra, o educador deve estar sempre atento às atitudes de agressão, pois 
isso prejudica o desenvolvimento dos alvos, deixando-os vulneráveis e 
afetando vários aspectos de sua vida, não só educacionais, mas sociais 
e emocionais.

Essa inclusão no currículo, como afirma a autora acima, deve 
iniciar desde muito cedo, ensinando os pequenos sobre a sensibili-
dade de olhar para o outro, exercitando a empatia, solidariedade e 
respeito às diferenças. Pois, somos diferentes em tamanhos, etnias, 
gostos, ou seja, cada ser humano tem a sua característica e o bullying 
é sem dúvida a expressão de preconceito e intolerância a tudo e todos 
que sejam diferentes de um padrão idealizado por uma sociedade. De 
forma geral, todos os entrevistados reconhecem a importância social 
da escola, principalmente em relação ao bullying. Sem mais, Lidia 
Aratangy (2011, p. 54) afirma: “É verdade que uma escola não pode 
fazer tudo, mas será um crime se a escola não fizer tudo que puder”.
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Questão 2 - Sobre o Bullying Conceito dos professores

Você acredita que de forma 
inconsciente é possível a 
escola gerar o bullying  
entre os alunos?
Descreva algumas dessas 
situações:

Professor 1 - Sim. Comentários pejorativos acerca 
da sexualidade, raça, gênero ou características par-
ticulares dos alunos. Podem ser feitos devido a pre-
conceitos estruturais, reforçando estratégias e evi-
tando a irradicação dessa problemática.
Professor 2 - Sim. Já que bullying não significa 
somente agressões físicas como psicológicas, muitas 
formas de tanto o educador como os gestores, usar 
palavras, comparações, atitudes, posicionamentos 
que, inconscientemente, agredir aquele com quem 
falamos.
Professor 3 - Sim. Situações que provocam uma 
competitividade desnecessária em que os discentes 
sintam-se mais ou menos competentes em compara-
ção ao outro.
Além disso, muitas vezes, os docentes reproduzem, 
por meio do discurso (geralmente, piadas), muitos 
estereótipos que causam estigmas sociais. Como 
exemplo, já presenciei circunstâncias de ridicular-
ização em torno das questões de gênero e sexuali-
dade, ainda que de modo inconscientemente. 
Professor 4 - Respondeu “não”.
Professor 5 - Sim. Fazendo algum tipo de comentári-
os (trocadilho) na qual a frase pode ser entendida de 
duas maneiras distintas.

A primeira reflexão relevante frente a esse questionamento é de 
que não queremos aqui, culpar ou responsabilizar os educadores e a 
escola pelos casos e índices de bullying, mas sim, refletir sobre ações 
e práticas de convívio escolar, que podem de algum modo, gerar con-
flitos, podendo ser precursores de bullying. Todos os entrevistados 
foram coerentes em suas respostas, reafirmando que vivemos em 
uma sociedade plural, que exige a necessidade eminente de ações 
educacionais que visem o respeito às diferenças.

Felizardo (2017) diz que a escola motiva a prática de bullying 
quando os professores fazem ofensas verbais, brincadeiras de mau 
gosto, imposições desnecessárias, exposição pública de seus alunos 
etc. Tais atitudes, muitas vezes, não têm intenção nenhuma de gerar 
indiferença e nem agressões entre os alunos, mas como o professor 
é o mediador do conhecimento, acaba sendo uma referência para os 
alunos, por isso é importante estar atento às atitudes e palavras minis-

105 



tradas. O professor 3 traz uma reflexão muito relevante quando diz: 
“Situações que provocam uma competitividade desnecessária em que 
os discentes se sentem mais ou menos competentes em comparação 
ao outro”. Essa competitividade na maioria das vezes é causada por 
tentativas de estimular os alunos nas atividades, nas avaliações, na 
organização do caderno, como premiações para os alunos “destaques”, 
ou falas como: “vocês deveriam ser como seu colega”, tudo isso são 
esforços, muitas vezes, usados, para tentar desenvolver o interesse 
dos educandos, porém é necessário refletir sobre tais práticas, pois 
podem transcender um sentimento de superioridade entre os alunos. 

Ainda de acordo com Manzini (2017), algumas práticas ainda ado-
tadas por educadores com o intuito de despertar o interesse do aluno,  
acabam aumentando a probabilidade de conflitos entre eles, tais 
como: comportamentos relativos a competição, as exigências que essa 
competição traz, a maneira de avaliar o desempenho das tarefas, as re-
compensas ou punições instituídas e as próprias hierarquias de poder.

Percepção dos coordenadores e diretor 

Uma instituição de ensino é como uma família, pois fazem parte 
dela vários “membros” e não funciona sem esse conjunto (MANZINI, 
2017). Pensando nisso, a pesquisadora optou por fazer uma entrevista 
sucinta com os coordenadores e com o diretor da instituição. Foi rea-
lizada também com um roteiro de questões, uma das perguntas mais 
relevantes, cujas algumas respostas foram transcritas abaixo. 

Questão 1 - Sobre o Bullying Conceito dos Coordenadores

Você acredita que de forma 
inconsciente,  
a escola pode gerar casos de 
bullying  
entre os alunos?
Descreva algumas dessas 
situações:

Coordenador 1 - Acredito que levar na brincadeira 
algumas falas preconceituosas, achar graça de al-
guns apelidos, não se ver como ajudador para que 
isto não ocorra e achar normal, já que sempre existiu 
bullying.
Coordenador 2 - Mesmos que o assunto seja tratado 
com frequência, há muitas pessoas que ainda não 
conseguem compreender que “brincadeiras” que 
agridem não são brincadeiras. Desse modo, nota-se 
que há uma cultura enraizada que permanece na 
sociedade desconsiderando a gravidade. E isso acon-
tece o tempo todo, em brincadeiras infelizes com a 
sexualidade, estética, etnia entre outras questões.
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O papel do coordenador é um dos mais relevantes no que diz a 
respeito ao ambiente escolar, pois é quem buscará programas, par-
cerias e deverá empenhar-se na busca de fomentar os processos de 
conscientização e prevenção do bullying juntamente com os profis-
sionais da educação que trabalham na escola. Fante (2005) salienta 
que professores têm dificuldades em distinguir entre brincadeiras 
características da faixa etária e condutas violentas e agressivas, assim 
como não se sentem capacitados para elaborar e colocar em prática 
ações pedagógicas para enfrentar o problema.

Questão 1 - Sobre o Bullying Conceito do diretor (a) 

Você acredita que de forma inconsciente, 
a escola pode gerar casos de bullying 
entre os alunos?
Descreva algumas dessas situações:

Diretor - Sim. Pois com algumas ati-
tudes e até palavras, que às vezes pare-
cem inofensivas, podem gerar compe-
tividade e ideia de superioridade entre 
os alunos.

Como os educadores podem identificar o bullying?

Não existe uma “fórmula mágica” para identificar o bullying, e mui-
to menos para combatê-lo, uma vez que esse é um problema social, que 
recebe influência de vários outros segmentos sociais. Ao invés disso, 
exige muita dedicação e comprometimento para que essa cultura de 
preconceito e intolerância possa ser reduzida cada vez mais, pois não 
se pode mudar uma sociedade da noite para o dia.

Felizardo (2017) explica que na grande maioria das vezes, o au-
tor de bullying se manifesta em sala de aula realizando brincadeiras 
de mau gosto. Se essa brincadeira persistir por mais de três vezes é 
considerado bullying. Se essas “zoações” forem direcionadas para um 
aluno em específico, também tem grandes chances de ser bullying. Se 
o educador perceber que o aluno-alvo fica sempre quieto, retraído e 
com muita timidez, afastado dos demais colegas, poderá comprovar 
que está sofrendo de bullying. Esses são sinais extremamente impor-
tantes para a prevenção e possíveis intervenções. 
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Como prevenir o bullying na perspectiva  
da legislação brasileira? 

Para prevenir o bullying no ambiente escolar é preciso, antes de 
tudo, conhecer a legislação que ampara os direitos estabelecidos para 
os alunos e para a escola de forma geral. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) institui em seu Art. 53, que a criança e o adolescente 
têm direito à educação. Tendo como principal objetivo seu pleno desen-
volvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 
o mercado de trabalho. Ainda nos incisos I E II desse referido artigo, 
apresenta-se as seguintes competências: igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola, além do direito de ser respeitado 
por todos os envolvidos no contexto escolar. A partir dessas análises é 
importante salientar que a escola não é a única responsável por todos 
esses deveres referentes à formação cidadã dos educandos. Muitos 
outros fatores, como, familiar, social, entre outros, que juntos, contri-
buem para a formação e estruturação ética dos indivíduos. 

A reflexão referente ao que a legislação nos diz a respeito das 
competências da escola frente à formação dos educandos é de extrema 
importância para a emergência de leis mais concretas que amparem os 
envolvidos no fenômeno bullying, pois não se pode esperar um evento 
fatídico acontecer para depois pensar em organizar e implantar essas 
leis. É necessária a prevenção e não apenas a intervenção. Pensando 
nisso, a Lei 13.663/2018, que tem como princípio a promoção da cul-
tura de paz nas escolas e obrigatoriedade de medidas preventivas e 
de conscientização referente a diversos tipos de violência, inclusive 
o bullying.

O texto anexa dois incisos ao Art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB-Lei 9.394/1996) para deliberar que todos 
os estabelecimentos de ensino terão como encargo fomentar medidas 
de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de 
violência, “especialmente a intimidação sistemática (bullying)” e ainda 
estabelecer ações destinadas a “promover a cultura de paz nas escolas”. 
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Considerações finais

Diante do embasamento teórico e dos resultados aqui obtidos, 
pode-se afirmar que escola exerce importantíssimo papel em relação 
a formação cidadã dos educandos, pois muito além de conteúdos cur-
riculares é necessário que haja uma inclusão de planejamentos que 
visem o pleno desenvolvimento dos alunos, não só de aprendizado 
programático, mas solidariedade, respeito, empatia, resiliência, tole-
rância, insumos essenciais para uma sociedade ética.

O resultado obtido com o questionário aplicado aos alunos mostrou 
que existem muitos casos de bullying no interior da escola e princi-
palmente dentro da sala de aula, dado preocupante, pois mostra que 
são imprescindíveis novas atitudes e até projetos que envolvam toda 
a comunidade escolar para conscientização e reflexão sobre esses 
tipos de agressões. Os dados coletados dos educadores reafirmaram 
a importância da escola na prevenção e combate ao bullying, além de 
refletir sobre algumas práticas e atitudes educacionais que podem 
gerar casos de bullying de forma inconsciente entre os educandos. 
Foi possível fazer uma análise sobre os conceitos e tipificação dos 
envolvidos, sobre algumas leis que respaldam e reforçam o dever 
da escola em promover ações emergentes para conscientização de 
toda comunidade escolar, além de fazer uma ruminação sobre como 
identificar atos de bullying e discriminação no interior da sala de aula.

 Enfim, o bullying tem afetado muitas pessoas e causado sérios da-
nos, mas se a educação e os educadores, juntamente com a família e a 
sociedade intervirem de forma positiva, esses índices vão diminuir e 
teremos cidadãos mais éticos, solidários e que respeitam as diferenças 
e os diferentes possibilitando assim a construção de uma autoimagem 
positiva a muitos alunos que vêm se defrontando constantemente com 
essas condições manifestas no interior das escolas.
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Introdução
O presente trabalho reuniu pesquisadores de diversos lugares do 

Brasil para observar as políticas institucionais da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica no que tange a abordagem e con-
ceitual de Direitos humanos e bullying no Plano de Desenvolvimento 
Profissional (PDI). Para o presente levantamento, a pesquisa propõe 
elucidar as concepções de Direitos Humanos e Bullying presentes nos 
documentos oficiais PDI dos IFs (IFMT, IFMG, IFPB, IFSP) do período 
2014-2018 e suas possíveis reformulações no período de 2019-2023.

Segundo Anjos et al. (2015) os PDIs evidenciam que é possível 
construir identidade institucional em articulação com o território e 
com as profundas transformações que estão ocorrendo na sociedade.

Como aporte teórico, temos Silva (2015) e Morin (2000) que nos 
auxiliaram a fundamentar a concepção de currículo e sua complexi-
dade. A complexidade da educação, que nos propomos a compreen-
der é referenciada por Morin (2000), como um diálogo que aproxima 
os antagônicos, acolhendo que os “opostos são complementares”, 
considerando-os indissociáveis e indispensáveis, que cooperam para 
a percepção de que uma educação viável é fortalecida por meio da 
busca pela formação integral do ser humano, ou “totalidade humana” 
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aberta, sem os fragmentos incomunicáveis. Frente a esse entendimen-
to de uma educação ampla, pautada nas diferenças e nos diferentes 
o currículo deve ser abrangente, flexível, dinâmico e humanizado, 
pautado nos princípios da Educação em Direitos Humanos de uma 
forma transversal e interdisciplinar.

Silva (2015) fundamenta a importância do entendimento da con-
cepção de currículo que é resultado de escolhas que são realizadas, de 
um universo mais vasto de conhecimentos e saberes que é selecionado 
a partir das concepções de mundo, de educação, de sociedade que se 
busca constituir, por isso compreende o currículo como um documento 
de identidade. O autor traz o entendimento que o currículo é

[...] lugar, espaço, território. O currículo é relação de 
poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O cur-
rículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no 
currículo se forja a identidade. O currículo é texto, dis-
curso, documento. O currículo é documento de identida-
de (SILVA, p. 150, 2015).

Esta concepção de currículo extrapola a especificação e a seleção de 
conteúdo, objetivos, metodologias e avaliações que podem ser precisa-
mente medidos. Ele envolve uma compreensão mais ampla e complexa, 
que parte do fundamento de que os indivíduos acessam um currículo 
que visa a sua formação humana plena. Silva (2019) considera que 
esses conceitos são importantes para esclarecer o entendimento de 
que a escola que alicerça seus valores a partir da educação em Direitos 
Humanos procura combater a violência e a violação de direitos a par-
tir do estabelecimento de ações pacificadoras e de tolerância, na qual 
extrapolam o entendimento de que existem para a mera transmissão 
de conteúdo, pois busca pautar suas ações em princípios da solidarie-
dade, tolerância, respeito às diferenças individuais e ao bem comum.

 Oliveira, et al. (2017) contribui com o conceito de Direitos Humanos 
quando considera “como todos aqueles direitos que os seres humanos 
têm, única e exclusivamente, por terem nascidos e por serem parte da 
espécie humana”. Eles foram firmados na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, assinada em 10 de dezembro de 1948, em Paris, 
pelos povos do mundo todo por intermédio dos chefes de Estado. Es-
ses direitos são baseados em princípios éticos, morais e se reconhece 
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que a diversidade é a única coisa que todos os seres humanos têm em 
comum e que deve ser respeitada e tratada com equidade.

Direitos Humanos não é uma disciplina a mais, Direitos Humanos é 
uma questão tão ampla que não pode ser amarrado nos estritos limites 
de uma disciplina, não pode estar descolado da vida das pessoas, muito 
menos da vida da escola. A escola toda, como comunidade educativa, 
deve cuidar dos Direitos Humanos que impacta, não apenas em sala 
de aula, mas todos os envolvidos no sistema (FERNANDES, 2018).

A Lei nº 13.185, em vigor desde 2015, classifica o bullying como 
intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica 
em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também 
inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos 
pejorativos, entre outros. Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate 
à Intimidação Sistemática (bullying) em todo o território nacional.

No inciso primeiro discorre que todo ato de violência física ou 
psicológica, premeditado e repetitivo que ocorre sem motivação no-
tória, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas 
caracteriza-se como intimidação sistemática (bullying); pois o ato tem 
como objetivo intimidar ou agredir, causando dor e angústia a vítima 
provocando uma relação de desequilíbrio de poder entre as artes 
envolvidas.

O Art. 2 dessa referida Lei considera que ocorre o bullying quando 
há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação 
ou discriminação e considera ainda:

I - ataques físicos;
II - insultos pessoais;
III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
IV - ameaças por quaisquer meios;
V - grafites depreciativos;
VI - expressões preconceituosas;
VII - isolamento social consciente e premeditado;
VIII - pilhérias.
Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede 
mundial de computadores (cyberbullying), quando se 
usarem os instrumentos que lhe são próprios para de-
preciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pes-
soais com o intuito de criar meios de constrangimento 
psicossocial (BRASIL, 2015).
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Para melhor entendimento sobre essa problemática, a Lei 
13.185/2015 em seu Art. 3, considera que a intimidação sistemática 
(bullying) pode ser classificada de acordo com as ações praticadas, 
tais como:

I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;
II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;
III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
IV - social: ignorar, isolar e excluir;
V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, inti-
midar, dominar, manipular, chantagear e infernizar;
VI - físico: socar, chutar, bater;
VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de ou-
trem;
VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da 
intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais 
que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar 
meios de constrangimento psicológico e social. 
(BRASIL, 2015)

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – é o documento 
em que se definem a missão, a visão e os valores da instituição, bem 
como as principais políticas, metas e ações, devendo nortear a forma 
como as muitas áreas de abrangência serão conduzidas institucional-
mente. Pode-se afirmar que o PDI explicita elementos da identidade 
institucional (LOPEZ, 2015). Que poderá contemplar o Art. 4 Constituem 
objetivos do Programa referido no caput do Art. 1º:

II - Capacitar docentes e equipes pedagógicas para a im-
plementação das ações de discussão, prevenção, orienta-
ção e solução do problema;

VI - integrar os meios de comunicação de massa com 
as escolas e a sociedade, como forma de identificação 
e conscientização do problema e forma de preveni-lo e 
combatê-lo;

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o 
respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e 
tolerância mútua;

IX - promover medidas de conscientização, prevenção e 
combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas prá-
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ticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), 
ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por 
alunos, professores e outros profissionais integrantes de 
escola e de comunidade escolar.

Material e Métodos

A pesquisa realizada possui a abordagem qualitativa, com análise 
bibliográfica e documental dos Planos de Desenvolvimento Institu-
cional (PDI) dos Institutos Federais de Mato Grosso, Minas Gerais, 
Paraíba e São Paulo, buscamos evidenciar as concepções de Direitos 
Humanos como elemento para a construção de um currículo pautado 
no combate ao bullying.

Bodgan e Biklen (1994) tratam da questão da análise do documen-
to produzido pela escola como favorável à realização da pesquisa. O 
interesse do pesquisador deve estar na apreensão de como a escola 
é definida por várias pessoas e como isso se torna documento oficial. 
Nesses documentos a sociedade tem acesso a informação de como a 
escola se apresenta.

A primeira fase é a de pré-análise dos documentos e foi realizada a 
leitura dos PDIs dos IFs e estruturada tabelas que apresentam trechos 
que abordam a palavra Bullying e Direitos Humanos, que evidenciou a 
concepção de ensino, currículo, Direitos Humanos e formação humana 
que essas instituições vivenciam e praticam.

Em seguida, foi levantada a hipótese das possíveis evidências dos 
termos Violação ao Direitos Humanos e Bullying presentes nos PDIs. 
Logo em seguida, realizou-se a tabulação dos dados e análise.

O trabalho documental é de extrema importância para as ciências 
sociais e para todas as ciências que precisam de fontes históricas para 
a validação de suas pesquisas.

Resultados e Discussão

Como resultado da análise documental, a palavra bullying não 
aparece em nenhum dos documentos: PDI (2014-2018) do IFMT; PDI 
(2015-2018) do IFPB; PDI (2014-2018) do IFMG e PDI (2014-2018) do IFSP. 

A Lei 13.185 que institui o programa de combate à Intimidação Sis-
temática (Bullying) foi sancionada dia 06 de novembro de 2015 (BRASIL, 
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2015). Os PDIs dos Institutos Federais já estavam em vigor durante o 
sancionamento da Lei, não se sujeitando nos termos da obrigatoriedade 
legal, porém não diminuindo a importância da temática que está no 
escopo das discussões da construção de uma sociedade mais humana.

Nos documentos analisados a abordagem de Direitos Humanos foi 
evidenciada 19 (dezenove) vezes no PDI do IFMT, 09 (nove) vezes no PDI 
do IFPB, nenhuma vez no PDI do IFMG, 07 (sete) vezes no PDI do IFSP. 

O novo PDI (2019-2023) do IFMT, implementado recentemente, 
apresenta um capítulo com a concepção de Direitos Humanos eviden-
ciando o avanço dessa Instituição quanto ao olhar mais sensível a essa 
temática; a abordagem Direitos Humanos foi notabilizada 43 (quarenta 
e três) vezes. No Capítulo 3 - Projeto Pedagógico Institucional (p. 57), 
é abordado no tópico 3.3.7. - Direitos humanos (p. 90). No Capítulo 4 - 
Políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do Meio 
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do Patrimônio 
cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos Direitos huma-
nos e da igualdade Étnico-racial (p. 98), são apresentados os tópicos 
4.2. - Políticas Institucionais Voltadas às Ações Afirmativas de Defesa e 
Promoção dos Direitos Humanos, da Igualdade Étnico-racial, Indígenas 
e Quilombolas (p. 99) e 4.2.1. - Políticas Institucionais voltadas às Ações 
Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos (p. 100). Mas 
ainda o Bullying não entrou com uma abordagem de enfrentamento 
de forma explícita.

No PDI do IFPB no Capítulo 3 - Implementação da instituição e orga-
nização acadêmica há um tópico 3.3.3.3. - Direitos Humanos e Justiça, 
além de ofertarem um curso de capacitação com ênfase em educação 
em Direitos Humanos e com a utilização de ferramentas da qualidade 
no mesmo. Nesse contexto e com na base no Art. 4º Constituem obje-
tivos do Programa referido no caput do Art. 1º, inciso IX: promover 
medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de 
violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação siste-
mática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas 
por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e 
de comunidade escolar; a autonomia dos IFs pode ser compreendida 
como uma potente ferramenta que articula as dimensões: social e 
política, balizando a sua capacidade em aplicar tais conhecimentos 
no atendimento à sociedade.
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Ao analisar o PDI do IFMG, não foram evidenciadas as questões 
temáticas de Direitos Humanos e Bullying, conforme tabela 1,

Tabela 1 – IFMG campus Itabirito – PDI (2014-2018)

Palavras TRECHOS

Direitos Humanos -

Bullying -

Fonte: IFMG, 2014.

A Resolução Nº 01 de 05 de Fevereiro de 2019; dispõe sobre a 
Prorrogação do período de vigência do Plano de Desenvolvimento 
Institucional do IFMG – PDI até 31/05/2019. O novo PDI do IFMG estava 
em reelaboração em 2019, que já traz em seu bojo a obrigatoriedade 
da instituição se posicionar sobre as temáticas, que certamente con-
tribuirá para o avanço dessas discussões nos Campi.

Em 2019, o GPHSC aplicou o questionário no IFMG campus de Ita-
birito, 60% dos 53 alunos distribuídos entres as três séries do ensino 
médio responderam de forma afirmativa que já sofreram Bullying na 
escola. Significa que grande parte dos alunos teve seus direitos violados 
e sofreram as consequências do Bullying.

O PDI do IFPB já apresenta em seu bojo algumas questões voltadas 
para Direitos Humanos, conforme os trechos apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 – IFPB campus João Pessoa - PDI (2014-2018)

Palavras Trechos

Direitos 
Humanos

3.3.3.3. Direitos Humanos e Justiça ...................... 133 (p. 10)
3.3.4.12. Direitos Individuais e Coletivos: Apoio a organizações e ações 
de memória social, defesa, proteção e promoção de direitos humanos; 
direito agrário e fundiário; assistência jurídica e judiciária individual e 
coletiva, a instituições e organizações; bioética médica e jurídica;  
ações educativas e preventivas para garantia de direitos humanos. 
........ 134 (p. 12)
Objetivo: Promover ações voltadas para a cultura da diversidade 
e direitos humanos, educação ambiental, manifestações artísticas, 
esportivas e culturais. (p. 80)
Estratégia: Criação de um Fórum de debate permanente sobre a cultura 
da diversidade e direitos humanos, educação ambiental, manifestações 
artísticas, esportivas e culturais além da conservação da memória; 2. 
Organização de olimpíadas intercâmpus contemplando as diversas 
áreas de conhecimento. (p. 80)
a defesa dos direitos humanos. (p. 92)
3.3.3.3. Direitos Humanos e Justiça. (p. 134)
3.3.4.11. Direitos Individuais e Coletivos: Apoio a organizações e ações 
de memória social, defesa, proteção e promoção de direitos humanos; 
direito agrário e fundiário; assistência jurídica e judiciária individual e 
coletiva, a instituições e organizações; bioética médica e jurídica; ações 
educativas e preventivas para garantia de direitos humanos. (p. 136)

Bullying XX

Fonte: IFPB, 2014.

O campus baseado em seu documento institucional, consegue 
promover a ações voltadas para a cultura da diversidade e direitos 
humanos, educação ambiental, manifestações artísticas, esportivas e 
culturais (p. 80). Isso ficou evidenciado através do desenvolvimento 
do “Projeto Vida”, tendo como autora a psicóloga educacional Vanessa 
Pamela Souza. Este projeto trabalha com oficinas e entre elas o com-
bate ao Bullying. 

A oficina proposta de combate ao Bullying desenvolveu a meto-
dologia nas seguintes etapas: dialogar sobre a concepção, relatos de 
experiências, aplicação das técnicas de “Teatro do Oprimido”, na qual 
os participantes encenam situações reais de bullying e depois mudam 
as cenas para combater a violação dos direitos humanos. A oficina tem 
no mínimo duração de duas horas, os professores envolvidos são das 
disciplinas: Música; Filosofia; Sociologia e Matemática. A profissional 
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relata que neste projeto a temática do Bullying é um guarda-chuva que 
traz várias espécies de preconceitos. Os alunos também promovem o 
combate ao bullying através do grupo EMPATIA, que distribui mensa-
gens que valorizam a autoestima pelo espaço físico da instituição. Há 
outro grupo atuante como o nome Coletivo Lua Cheia que distribuem 
abraços no pátio da instituição. Com essas ações os alunos ficam em-
poderados para intervirem nas situações de bullying.

Analisando ainda os documentos oficiais do IFSP, percebemos que 
na mesma forma que o IFPB a temática de direitos humanos é con-
templada porém não há a especificidade de ações quanto ao bullying. 

Tabela 3 – IFSP - PDI (2014-2018)

Palavras Trechos

Direitos 
Humanos

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver programas para a promoção da cultura da diversidade e 
direitos humanos, educação ambiental, manifestações artísticas, esportivas 
e culturais além da conservação da memória (p. 123).
Além disso, é preciso promover a valorização da identidade dos futuros 
docentes, tendo em vista a importância indelével dos profissionais do 
magistério na construção da democracia e dos direitos humanos (p. 167).
Desenvolver programas para a promoção da cultura da diversidade e dos 
direitos humanos, da educação ambiental e das manifestações artísticas, 
esportivas e culturais, além da conservação da memória (p. 180).
Disciplina Direitos humanos - Presencial 30 horas. Noturno - Campus São 
Paulo, 2015 (p. 223)
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, por 
meio de sua Pró-Reitoria de Ensino, implementa políticas educacionais nas 
áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, 
educação em direitos humanos, educação especial, no campo, escolar 
indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais (p. 284).
O objetivo dessas ações é contribuir com o desenvolvimento voltado à 
valorização das diferenças e da diversidade, a promoção da educação 
inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental 
visando à efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais, 
promovendo ainda a integração com as áreas de extensão e pesquisa para 
estimular a implementação dessas ações (p. 284).
CANDAU, Vera Maria (org.). Somos todos iguais? Escola, discriminação e 
educação em direitos humanos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003 (p. 685).

Bullying XX

Fonte: IFSP, 2014.

O IFSP declara que implementa políticas educacionais com a educa-
ção em Direitos Humanos através da oferta do programa de extensão 
com uma turma de 30 alunos na modalidade presencial no Campus 
São Paulo que busca valorizar as diferenças e a diversidade, que está 
pautado no incentivo para a construção de um currículo flexível a 
realidade institucional. 
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O PDI do IFMT também segue a mesma dinâmica dos outros Ins-
titutos Federais de abarcar o tema Direitos Humanos e Diversidades, 
porém sem a especificidade do entendimento acerca do bullying e 
formas de enfrentamento.

Tabela 4 – IFMT campus Bela Vista - PDI (2014-2018)

Palavras Trechos

Direitos 
Humanos

DIREITOS HUMANOS......65 (p.11)
POLÍTICAS E METAS EM DIREITOS HUMANOS......78 (p.11)
Direitos Humanos
Com o advento da atual Constituição Federal, novos documentos surgem no cenário 
nacional, como resultado da mobilização dos movimentos sociais, na perspectiva 
de impulsionar agendas, programas e projetos na materialização da defesa e pro-
moção dos direitos humanos, a exemplo dos Programas Nacional, Estaduais e Mu-
nicipais de Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, as leg-
islações de combate à discriminação racial e à tortura, bem como as recomendações 
das Conferências Nacionais de Direitos Humanos (p. 65).
Dessa forma, seguindo os princípios expostos no Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos (PNEDH/2006, pág. 24 e 25), é preciso que o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso esteja constantemente buscando 
desenvolver um processo educacional que seja pautado nos seguintes princípios:
Na construção de uma cultura de direitos humanos que seja de especial importân-
cia em todos os espaços sociais, contribuindo na formação de sujeitos de direito, 
mentalidades e identidades individuais e coletivas;
No apoio e no fortalecimento de ações que venham a combater o racismo, o sex-
ismo, a discriminação social e cultural, a homofobia, toda forma de intolerância 
religiosa e outras formas de discriminação presentes na sociedade brasileira;
Na promoção de políticas e ações que garantam a qualidade em um ensino inclu-
sivo e pautado na defesa da diversidade e dos direitos humanos;
Na defesa de uma educação que deve ter como função desenvolver uma cultura de 
respeito à diversidade em todos os espaços sociais; 
Na estruturação da diversidade cultural e ambiental, garantindo a cidadania, o 
acesso ao ensino, permanência e sucesso e a equidade (étnico-racial, religiosa, cul-
tural, territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de diversidade sexual, op-
ção política, de nacionalidade, dentre outras) (p. 65 - 66).
Assim, as políticas de educação e Direitos Humanos tratam de valores, relações e 
práticas sociais e institucionais, numa perspectiva que não dissocie conhecimento, 
atitude, sentimento e prática, pautando-se em fundamentos que tenham uma con-
cepção ética e crítica da educação, no que se refere à pedagogia participativa e di-
alógica (p. 66).
Nesse sentido, o IFMT buscará esse resultado, através da sensibilização e da valori-
zação do sujeito em todos os âmbitos desta instituição educacional, sempre baseado 
na legislação que ampare esta visão de mundo, incluindo em seus currículos e pla-
nos de cursos temas como valores éticos, história dos direitos humanos, pluralidade 
cultural, política, cidadania, democracia, respeito à diversidade, diálogos Interét-
nicos e inter-religiosos, mecanismos de proteção dos direitos humanos e outros 
(PNEDH, 2009) (p. 66).
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Direitos 
Humanos

Políticas e Metas em Direitos Humanos (p. 78)
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006) tem como eixos 
temáticos: raça, nacionalidade, etnia, gênero, classe social, religião, cultura, diversi-
dade religiosa, orientação sexual, identidade de gênero, geração e deficiência (p. 80).
Assim, em 2001, a partir da “III Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discrimina-
ção Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata”, realizada em Durban, na África do Sul, 
o Brasil assume o compromisso de criar mecanismos que envolvem a população negra 
e indígena, sendo, então, um dos signatários da Declaração de Durban e compromet-
endo-se a equalizar a situação dos negros e indígenas brasileiros: “os princípios de 
igualdade e não discriminação, reconhecidos na Declaração Universal de Direitos Hu-
manos, e incentivando o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais 
para todos, sem distinção de qualquer tipo, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou qualquer outro tipo de opinião, origem social e nacional, proprie-
dade, nascimento ou outro status (RELATÓRIO DURBAN 2001)” (p. 81).
Por isso, ao se falar em educação e direitos humanos, é importante que se tenha clara a 
compreensão de que ao educar para a afirmação dos direitos sexuais e de gênero espe-
ra-se desconstruir as concepções e desigualdades impostas secularmente, baseadas no 
modelo patriarcal, machista e sexista. Somente assim são fortalecidos comportamen-
tos e atitudes que repudiam o machismo, o sexismo, a transfobia, a lesbofobia, a bifo-
bia e a homofobia, por meio de ações educativas que conduzam ao comportamento 
crítico frente a tais tipos de discriminação (p. 84).
Embora a assistência estudantil tenha seu desenho atual materializado por meio de 
diversas ações focalizadas, compreende-se que as ações socioassistenciais executadas 
no IFMT, perpassam pelo atendimento das diversas áreas dos direitos humanos e so-
ciais, fomentando assim a perspectiva de inclusão social na direção da universalidade 
do acesso aos bens e serviços sociais à camada populacional historicamente alijada do 
processo de distribuição equânime da riqueza socialmente produzida (p. 86).
UNESCO. Declaração Universal dos Direitos Humanos. UNESCO, 1998. (Folheto)
_________. Tendências da educação superior para o século XXI. In: CONFERÊNCIA MUN-
DIAL SOBRE ENSINO SUPERIOR. 1998, Paris/França. Anais [...], Paris/França: UNESCO/ 
CRUB, (p. 153), 1999, 720 p.

Bullying XX

Fonte: IFMT, 2019.

No PDI do IFMT, é perceptível a abordagem da concepção sobre os 
direitos humanos, porém sem referência a temática do bullying e pos-
sibilidades de enfrentamento. Neste sentido o Grupo de Pesquisa em 
Humanidades e Sociedade Contemporânea (GPHSC) do IFMT campus 
Cuiabá Bela Vista deu início em 2016 a uma pesquisa intitulada Viola-
ção dos Direitos Humanos e bullying no Contexto Escolar: Diagnóstico 
e Proposta de Intervenção com Base no Empoderamento dos Alunos 
(CAAE:60165016.0.0000.5165/ Número do Parecer: 1.773.781). Em 2019, 
a pesquisa foi realizada em 11 instituições de ensino: seis campi do 
IFMT, outros campi nos estados de Minas Gerais e da Paraíba; sendo 
duas da rede estadual, uma escola municipal de Várzea Grande/MT. 
Foram 569 alunos que responderam aos questionários na pesquisa 
realizada entre setembro a novembro de 2019, (17,2%) afirmaram ter 
sofrido violação de seus direitos no ambiente escolar; e o número é 
muito maior na pergunta: Você já sofreu bullying na escola? (60,7%) 
responderam sim. E, ainda, (67,7%) responderam que os agressores 
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são os próprios colegas de sala e em segundo lugar são os colegas de 
outras salas (39,6%). Sobre o tempo que duraram as agressões, o item 
“mais de um ano” atingiu o maior percentual (41,2%), seguido de “um 
ano” (18,8%).

Nesta perspectiva, o GPHSC almeja promover a inserção do debate 
relacionado aos Direitos Humanos no contexto escolar e ao mesmo 
tempo contribuir para a ampliação de pesquisas na área que possi-
bilitem amenizar os casos de violação dos Direitos Humanos. Busca 
ainda construir caminhos para possíveis práticas pedagógicas, políticas 
públicas e de intervenções que combatam a violação dos Direitos Hu-
manos, o bullying ou qualquer tipo de violência no contexto escolar e 
fora dele, possibilitando uma vida com maior dignidade e respeito ao 
próximo nos diversos espaços da sociedade. O atual PDI (2019-2023) do 
IFMT a abordagem da concepção Direitos Humanos foi evidenciada 43 
(quarenta e três) vezes, possíveis resultados do GPHSC em promover 
o combate à violação dos Direitos Humanos.

Considerações Finais

A autonomia dos IFs pode ser compreendida como uma potente 
ferramenta que articula as dimensões: social e política, balizando a sua 
capacidade em aplicar tais conhecimentos no atendimento à sociedade.

O entendimento que temos é que os documentos oficiais analisados 
apresentam à temática Direitos Humanos de uma forma satisfatória, 
porém não são apresentadas propostas de enfrentamento a problemá-
tica do bullying; demonstrando que, apesar dos avanços já realizados, 
é pertinente que essa discussão seja ampliada e gere, em documentos 
oficiais, planejamento de ações preventivas e de enfrentamento ao 
bullying e a quaisquer outras formas de violência e violação de direitos, 
pois a própria lei já preconiza possíveis ações e os documentos oficiais 
não promovem esse diálogo.

Neste sentido, compreendemos que a transversalidade auxilia 
a verticalização curricular ao tomar as dimensões do trabalho, da 
cultura, da ciência, da tecnologia e das humanidades como vetores 
na escolha e na organização dos conteúdos, dos métodos, enfim, da 
ação pedagógica. E conforme os resultados da pesquisa possibilitará 
a construção de referenciais e atividades interdisciplinares, multidis-
ciplinares e transversais que propiciem um melhor entendimento de 
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como combater os malefícios do bullying no ambiente educacional. 
Enfatizamos que o papel da escola, na luta contra a intolerância, é 
fundamental e diz respeito a todos os cidadãos e precisam estar explí-
citas em seus documentos oficiais e principalmente em suas práticas 
pedagógicas aliadas a um currículo pautado na educação em Direitos 
Humanos. 

Segundo o Diretor de Ensino do IFMG campus Itabirito: “de alguma 
forma a gente tem que mostrar a nossa importância e a relevância 
como uma instituição séria, uma instituição presente, que de fato atua 
na construção dos direitos humanos, fundamento da construção da 
nossa cidadania, é um momento de aprendizado.”

Referências
Anjos, D. et al. A rede federal de educação profissional e tecnológica 
indo além do tecnicismo: um estudo de questões de gênero e relações 
étnico-raciais nos PDIS. Revista da ABPN, v. 7, n. 17, jul.-out. 2015,  
p. 102-121.

BOGDAN, R.; BIKLEN. S. Investigação qualitativa em educação. Porto, 
Portugal: Porto Editora, 1994.

BRASIL. Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015. Institui o Programa 
de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). Brasília, 6 de novem-
bro de 2015.

FRAUCHES, C. C.; FAGUNDES, G. M. LDB Anotada e Comentada e Refle-
xões sobre a Educação Superior. 2. ed. Brasília: 2007.

IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 2014-2018. Minas 
Gerais: IFMG, 2014. Disponível em: https://www.ifmg.edu.br/portal/
acesso-a-informacao/institucional/pdi/. Acesso em: jun. 2019.

IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 2014-2018. Cuia-
bá: IFMT, 2014. Disponível em: http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/
pdi-2014-2018/. Acesso em: 20 jun. 2019.

IFPB - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Paraíba. 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 2015-2018. João Pessoa: 
IFPB, 2014. Disponível em: http://editor.ifpb.edu.br/institucional/pdi/
PDI_2015_2019.pdf/view/. Acesso em: jun. 2019.

IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 2014-2018. São 

124 



Paulo: IFSP, 2013. Disponível em: http://www2.ifsp.edu.br/index.php/
documentos-institucionais/pdi.html. Acesso em: jun. 2019.

LOPEZ, J. R. F. S. Relação entre PDI, identidade institucional e gestão 
participativa nos Institutos Federais: Desafios e Possibilidades para o 
Desenvolvimento. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Apli-
cadas à Educação). Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2015.

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 
Cortez, 2000

OLIVEIRA, C., SOUZA, V., OLIVEIRA, F., SILVA, VCG. Violência escolar 
no Brasil: desafios em curso na educação do século XXI. Anais [...]. 
Congresso Ibero-Americano em Avaliação Qualitativa, Salamanca, 
Espanha: CIAIQ, Anais [...], 2017. 

SILVA, T. T.. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 
currículo. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015

SILVA, V. C. G. Violência escolar, bullying e violação de Direitos Huma-
nos no cotidiano escolar. Dissertação (Mestrado em Ensino). Programa 
de Pós-Graduação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso. p. 112. Cuiabá, 2019.

SILVA, V. C. G. Violência escolar, bullying e violação de Direitos Huma-
nos no cotidiano escolar. Dissertação (Mestrado em Ensino). Programa 
de Pós-Graduação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso. p. 112. Cuiabá, 2019.

125 



Bullying: da agressão à resiliência 

Maria Geni Pereira Bilio 
Degmar Francisco dos Anjos 

Gabriel B. Lyra e Lima 
Amanda Silva de Lima 

Waldineia Lemes da Cruz Alves

Introdução

O Grupo de Pesquisa em Humanidades e Sociedade Contemporânea 
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
deu início à pesquisa “Violação dos Direitos Humanos e bullying no 
Contexto Escolar, pesquisando em diversas instituições de ensino: 
federais, estaduais e particular em 2016. No ano de 2019, a pesquisa 
se estendeu ao IFPB, campus João Pessoa, onde foram realizadas ati-
vidades de prevenção ao bullying e a aplicação de um questionário 
em formato de formulário on-line aos estudantes, e, posteriormente, 
realizada pesquisa com a equipe multiprofissional sobre o tema. 

O objetivo desse estudo foi investigar a visão dos alunos sobre os 
atos de violência que sofrem ou praticam com pessoas de sua convi-
vência, hoje conhecido por bullying e encontrar elementos conceituais 
e atitudinais que permitam lutar por uma vida mais digna e encontrar 
a felicidade. 

Quando se fala em dignidade humana, direitos básicos/funda-
mentais para a sobrevivência, a Constituição Federal de 1988 em seu 
Inciso III do Artigo 1º garante a todo cidadão, isso inclui a liberdade, 
segurança, inviolabilidade do direito à vida. Nesse contexto, se houver 
a prática do bullying, a lei maior será ferida, onde o Artigo 5º diz que 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, 
garantindo tanto a brasileiros como estrangeiros, residente no Brasil 
(BRASIL, 1988). 

Pode-se dizer que pessoas diariamente têm seus direitos violados 
e, para dialogar sobre isso, Fante (2005) diz que qualquer ação de 
constrangimento e de inferiorização sofrida por um ser humano é 
prática de violação dos direitos humanos.
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A violação dos direitos humanos, em especial de Crianças e Ado-
lescentes vem crescendo consideravelmente, no entanto, vale a pena 
citar alguns artigos do Estatuto da Criança e Adolecente (ECA) que 
contribuiu para o surgimento de instituições filantrópicas com o 
objetivo de minimizarem a violação de direitos já conquistados em 
legislações anteriores.

A LEI Nº 8.069 de 13 de julho de 1990, se dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, sendo o Art. 1º a proteção integral da criança 
e adolescente, a qual é considerada pela Lei toda criança e adolescente 
que tem de zero a dezoito anos de idade (Art. 2º). Em seu § único diz:

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 
crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimen-
to, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, reli-
gião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvol-
vimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 
social, região e local de moradia ou outra condição que 
diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade  
em que vivem (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

Quando se fala de direitos integrais, quer dizer que “nada” inter-
ferirá na aplicabilidade das “Leis” independente de cor, sexo, situação 
econômica ou religião a lei existe para ser cumprida, sendo este o 
grande desafio das pessoas que lhe são tirado esses direitos.  

Revisão de literatura

Atualmente convivemos em ambientes com as mais variadas 
adversidades e o respeito às diferenças é fundamental para termos 
um ambiente harmonioso, não violando os direitos humanos de cada 
cidadão.

A subjetividade que acompanha cada ser humano é única, por isso, 
a forma com que percebemos o outro é o primeiro passo para definir a 
relação que queremos ter com o próximo, isso está diretamente ligado 
às relações interpessoais que, a cada dia está mais complicada de de-
senvolvê-la dentro da escola ou em qualquer ambiente (COLL, 2002). 

A formação do ser humano possui uma dinâmica que se inicia no úte-
ro de sua mãe e passa por inúmeras fases, porém, todas indispensáveis  
para determinar o tipo de pessoa que se tornará no futuro. A constru-
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ção da Identidade refere-se a um processo pessoal e intersubjetivo. As 
identidades além de organizarem significados, são fontes para os mes-
mos. Segundo Castells, este significado seria “a identificação simbólica, 
por parte de um ator social, da finalidade da ação praticada por tal 
ator” (CASTELLS, p. 23, 1999). Quando um ser humano independente 
de idade, sexo ou posição social sofre algum tipo de violência, ela perde 
sua autonomia, seu projeto de vida, deixa de ser protagonista de sua 
vida para ser antagonista, afetando assim sua vida de maneira global 
(CASTELLS, 1999). 

Isso faz parte de sua singularidade, pois, somos únicos e cada um 
com sua própria identidade. Quando Fernandes (p. 178, 2014) se refere 
às crianças que outrora foram abusadas sexualmente, diz que: “Cada 
uma com seu perfume”, “As meninas são como flores que emanam os 
perfumes conforme suas essências” enfatizando que cada uma tem 
o direito de escolha, como seu cheiro próprio, jeito de ser, pois um 
simples ato além do pedagógico, ensina no corpo a autonomia pela 
liberdade de escolha. Esse é o quadro das meninas que fazem parte 
do Programa desenvolvido pela Casa Meninas dos Olhos de Deus, elas 
se tornam invisíveis para elas e para a sociedade, “a invisibilidade ex-
pressa nas meninas dos olhos, que voltam a brilhar e a ter o cuidado 
que necessitam é o novo, o inédito viável” (FERNANDES, p. 192, 2014). 

Seguiremos com a visão de Paulo Freire sobre o inédito viável 
para compreender melhor a dinâmica dessa temática: Direitos Hu-
manos e bullying. O seu projeto estava voltado para a valorização do 
conhecimento existente de cada ser humano: o senso comum, o qual 
transformava em conhecimento científico, onde valorizava as crenças 
e o respeito a tolerância às diferenças independente de classe social, 
gênero, idade ou orientação sexual (PARO, VENTURA & SILVA, 2018).

Segundo o mesmo autor, os Direitos Humanos são frutos de um 
processo histórico moroso de lutas por direitos e pela garantia da dig-
nidade humana a todos que: “nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos, são dotados de razão e de consciência e devem conviver uns 
com os outros em espírito de fraternidade” (FREIRE, p. 14-25, 2019).

Foi Paulo Freire que criou conceitos como diálogo, liberdade e 
emancipação, roda de conversa os quais são utilizados frequentemente 
no mundo acadêmico e associados à sua pedagogia. No meio de sua 
riqueza de vocábulos, surge o inédito viável, que segundo Ana Maria 
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Araújo Freire (2014a, p. 277), “pouco comentada e arrisco dizer pouco 
estudada”. Deduz-se a importância do conceito partindo da leitura de 
que todo o processo pedagógico desenvolvido por Paulo Freire trans-
cendia o caráter instrumental de saber ler e escrever ou de racionalizar 
o trabalho da lavoura. Tal transcendência referia-se à transformação 
das relações de opressão, baseada na ação dos oprimidos. 

A mesma autora diz que Paulo Freire não chegou a desenvolver 
um conceito claro sobre inédito viável, ela em seu verbete sugere a 
abrangência do termo: O ‘inédito-viável’ é na realidade, pois, uma coisa 
que era inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, mas quando 
se torna um ‘percebido destacado’ pelos que pensam utopicamente, o 
problema não é mais um sonho, ele pode se tornar realidade (FREIRE, 
p. 225, 2014a). 

Neste sentido vale refletir sobre como educadores podem promo-
ver uma cultura em direitos humanos dentro das escolas, respeitando 
assim os direitos que todo cidadão conquistou, deixando a opressão 
para trás e resignificando o presente em um ambiente que deveria 
cumprir seu papel dentre deles de proteger crianças de adolescente de 
qualquer tipo de violência. Em si a palavra “direitos humanos” assume 
uma multiplicidade de sentidos dentro da sociedade, pois, depende de 
quem o utiliza e em qual contexto, assim como a intenção de seu uso. 
Tem-se como conceito de Direitos Humanos como:

...todos aqueles direitos que os seres humanos têm, úni-
ca e exclusivamente, por terem nascidos e por ser parte 
da espécie humana. Esses direitos são baseados em prin-
cípios éticos, morais e se reconhece que a diversidade 
é a única coisa que todos os seres humanos têm em co-
mum e que deve ser respeitada e tratada com equidade  
(OLIVEIRA et al., p. 05, 2017).

A violação desses direitos causam sérios danos principalmente 
psicológicos para quem sofre na pele essa violência e como forma para 
combater esta, o Brasil instituiu a Lei nº 13.185/15, trazendo alguns 
objetivos do programa para combater ou intimidar sistematicamente 
o agressor, onde seu Art. 4 é formado por nove itens e todos em defesa 
à violação desses direitos, dentre eles: I - prevenir e combater a práti-
ca da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade (SILVA,  
p. 45, 2019). 

129 



No tocante à violência escolar, conforme a Lei nº 13.185º, o bullying 
pode se apresentar de diversas maneiras:

Bullying direto - pode ser caracterizado quando o agres-
sor usa de meios físicos para agredir a vítima tais como 
socos, puxões de cabelo, cusparadas ou exige o dinheiro 
ou objetos pessoais da vítima; bullying indireto - quando 
se espalha boatos, provoca o isolamento ou exclusão da 
vítima; e, por fim, cyberbullying - consiste na intimida-
ção ocorrida no espaço virtual através de e-mails, redes 
sociais, mensagens postadas com o intuito de provocar 
constrangimento, ou difamar a vítima (BRASIL, 2015). 

Os diferentes tipos de violência praticados ou sofridos por cidadãos 
dentro ou fora da escola já não passam mais despercebidos, sendo 
considerada violência, atualmente conhecido por bullying, que vem 
gerando o desrespeito ao próximo, que, na maioria das vezes resulta 
em violência, ou seja, o que em décadas atrás não passava de uma 
brincadeira maldosa, atualmente é considerada crime, o que mostra 
como a luta pela inclusão e direitos humanos tem refletido também 
no ambiente escolar.

Metodologia

A pesquisa teve como cenário diversas instituições de ensino fe-
derais, estaduais e particular. Sendo este artigo, o resultado de dados 
coletados no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Sabe-se que o lugar central de uma pesquisa é ocupado pela me-
todologia, Minayo (2001, p. 148), distingue a forma exterior com que 
muitas vezes é abordado tal tema (como técnicas e instrumentos) do 
sentido generoso de pensar a metodologia como a articulação entre 
conteúdos, pensamentos e existência. A metodologia é o que guia todo 
processo de investigação e para realizar essa pesquisa fez-se necessário 
o uso da pesquisa qualitativa, bibliográfica, utilizando como técnica 
de investigação o questionário eletrônico, revisão de literatura sobre 
a temática e entrevistas. 

Visando atender os objetivos propostos pelos pesquisadores nesse 
estudo, serão utilizados dados coletados das instituições de ensino para 
análise dos dados qualitativos de forma descritiva.
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A pesquisa bibliográfica se faz presente em toda pesquisa e se 
configura como sendo o exame de materiais de natureza diversa, 
interpretando dados complementares, para coletar dados gerais ou 
específicos a respeito de determinado tema, na visão de Lakatos,

A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se 
de um lado a resolução de um problema pode ser obtida 
através dela, por outro lado, tanto a pesquisa de labora-
tório quanto a de campo (documentação direta) exigem, 
como premissa, o levantamento do estudo da questão 
que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa biblio-
gráfica pode, portanto, ser considerada também como o 
primeiro passo de toda pesquisa científica (LAKATOS e 
MARCONI, p. 44, 1992).

Segundo Bagdan e Biklen (1994), o pesquisador, quando se utiliza 
a abordagem qualitativa, faz uso de um conjunto de asserções que 
se diferencia de outras utilizadas no comportamento humano, cujo 
objetivo é descobrir fatos e causas. Os mesmos autores definem essa 
opção metodológica como: metodologia qualitativa corrobora com 
a definição de Bogdan e Biklen (p. 16, 1994) para os quais pesquisa 
qualitativa é compreendida como:

[...] um termo genérico que agrupa estratégias de inves-
tigação que partilham de determinadas características. 
Os dados recolhidos são [...] ricos em pormenores descri-
tos relativos a pessoas, locais e conversas e de complexo 
tratamento estatístico (BOGDAN E BIKLEN, p. 16, 1994).

 Resultados e discussões

Os dados a seguir foram extraídos do formulário eletrônico res-
pondido pelos sujeitos da pesquisa e foram analisados de acordo com 
o objetivo do artigo.

Para compreender melhor a percepção dos alunos no que se refe-
re ao tema, vamos conhecer o perfil da família desses estudantes do 
IFPB, o Quadro 1 a seguir mostra um pedaço da realidade vivida por 
estes estudantes. 
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Quadro 1 – Perfil dos pais de estudantes do IFPB participantes da pesquisa

Gênero
Escolaridade 

dos pais
Resid. 

Própria
Cidade  

onde mora
Trabalha 

Atualmente
Cor

Orientação 
sexual

F - 08
Pós-Graduado

Mãe - 01
Pai - 00

Não - 
07

João Pessoa 
08

Sim 05 Branco 06 Hétero 09

M - 02
Graduado
Mãe – 01
Pai - 02

Sim - 03 Sta Rita 01 Não 05 Pardo 04 Bissexual 01

-
Ens. Méd. 
Mãe – 06
Pai - 00

- Caaporã 01 - - -

-
Ens. Fund. 
Mãe – 01
Pai - 05

- - - - -

-
Ñ soube resp.

Mãe – 00
Pai - 01

- - - - -

- 
Analfabetos

Mãe – 01
Pai - 01

-
- - - -

Fonte: autoria própria, 2019.

O Quadro 1 mostra o perfil dos pais dos alunos participantes da 
pesquisa no IFPB, pois, é percebido que são pessoas simples, perten-
centes à classe de trabalhadores que são aqueles que sustentam a 
economia do país, onde dos dez alunos que participaram da pesquisa, 
oito moram com suas mães as quais das dez, cinco possui apenas o 
Ensino Médio, duas Ensino Fundamental. Vê-se que mesmo que não 
tiveram oportunidade de estudar, depositam nos filhos a esperança 
de terem uma vida melhor que as suas.

Apesar de oito dos dez pesquisados morarem em João Pessoa, cinco 
não possui renda fixa e sete não possui casa própria. Mesmo possuin-
do um quadro estrutural diversificado, não perdem a esperança de 
proporcionar aos filhos um futuro mais digno.

Os estudantes, no entanto, buscam na escola um lugar seguro para 
viver e muitas vezes sobreviver a violências que vem sofrendo fora 
e algumas vezes dentro da própria instituição de ensino, que é o per-
cebido nas falas/respostas dos próprios alunos e que iremos dialogar 
sobre essa diversidade de questões que ocorrem diariamente no nosso 
ambiente de trabalho.
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A grande discussão está voltada para a violação dos direitos hu-
manos e consequentemente a prática do bullying dentro das escolas 
que trabalhamos, no entanto, a invisibilidade do problema atinge não 
apenas esse tipo de instituição; sendo a instituição “Família” o lugar 
onde ocorre os maiores índices de violência que atingem não somente 
as crianças, mas adultos também independente do sexo, idade ou po-
sição social. Quanto a essa questão iremos analisar os dados coletados 
na pesquisa com esses alunos a seguir. 

As questões utilizadas na pesquisa tem a intencionalidade de 
conhecer o aluno de uma forma que ele não precisa mentir no mo-
mento de responder ao questionamento, já que o questionário é no 
sistema eletrônico e foi com esse pensamento que consideramos suas 
respostas sobre a violação de seus direitos e sobre a violência sofrida 
ou praticadas por eles em seu ambiente escolar. 

Existem diversos tipos de violência, muitas vezes a pessoa que 
sofre nem sabe que aquela situação que estava vivenciando pode ser 
considerada de violência, pois, a violência vai além a física, sendo a 
emocional e psicológica muitas vezes até mais danosa à pessoa que 
sofre. Segundo a pesquisa, os alunos demonstram que já foram agre-
dido algumas vezes por colegas da mesma sala, de outras salas, pois, 
a agressão é praticada por diversas maneiras que vai de uma simples 
brincadeira à discriminação seja por questão física, social ou religiosa. 
A brincadeira termina quando é ferido o direito do próximo. 

Por isso investigou-se a quantidade de vezes que a pessoa sofria 
determinado tipo de violência, se elas apenas sofriam ou também 
praticavam. Para isso foi feito um levantamento via questionário ele-
trônico, assim eles se sentiriam à vontade para colocarem para fora que 
guardavam como segredo, veja o resultado disso no Quadro 2 a seguir.

Quadro 2 – Atitudes de violência sofrida por alunos na escola

Você já teve seus direitos 
violado de violação  

de seus direitos?

Alguém já te 
apelidaram?

Já foi 
insultado?

Você já sofreu 
bullying?

Você já 
praticou 
bullying

Algumas  
vezes 01  

Não – 10 Sim – 06

Nenhuma 
vez – 09

Não – 04

Fonte: autoria própria, 2019.
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O campus João Pessoa do IFPB promoveu várias ações voltadas 
para a cultura da diversidade e direitos humanos, educação ambien-
tal, manifestações artísticas, esportivas e culturais. O GPHSC-IFMT 
desenvolveu atividades de pesquisa e também de intervenção no 
campus, dentre elas o VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A ES-
COLA CONTEMPORÂNEA: PRECISAMOS FALAR DE BULLYING. No 
contexto do Fórum de debates em Educação no dia 16 de novembro 
de 2017. Atividade que se insere com objetivo de buscar o debate e a 
reflexão sobre a VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E O BULLYING 
NO CONTEXTO ESCOLAR, e também oferecer uma oportunidade de 
trocas de experiências através das vivências dos pesquisadores no 
contexto da atuação do Grupo de Pesquisa Humanidades e Socieda-
de Contemporânea do IFMT (GPHSC), em Mato Grosso, Brasil. Com 
objetivo geral de investigar, compreender e interpretar as possíveis 
situações de violação dos Direitos Humanos envolvendo adolescentes 
no contexto escolar no sentido de promover ações de intervenção que 
possam contribuir para amenizar o problema. Palestrantes: Paulo Al-
ves de Oliveira (Mestrado em andamento em Ensino pela Unic/IFMT); 
Vanessa Costa Gonçalves Silva (Mestrado em andamento Ensino pela 
Unic/IFMT); Me. Waldinéia Lemes da Cruz Alves (Ma. em Linguagem 
pela UFMT). Organização: Profª. Dra. Raquel Martins Fernandes Mota 
(Dra. em Educação pela UFMT);

O “Projeto Vida” desenvolvido em 2018, também evidencia ações 
do campus no âmbito da prevenção e combate ao bullying, tendo como 
autora a psicóloga educacional Vanessa Pamela Souza. Este projeto 
trabalha com oficinas e entre elas o combate ao Bullying. A oficina 
proposta de combate ao Bullying desenvolveu a metodologia nas se-
guintes etapas: dialogar sobre a concepção, relatos de experiências, 
aplicação das técnicas de “Teatro do Oprimido”, na qual os partici-
pantes encenam situações reais de bullying e depois mudam as cenas 
para combater a violação dos direitos humanos. A oficina tem duração 
mínima de 2 horas e os professores envolvidos são das disciplinas de 
Música, Filosofia, Sociologia e Matemática. A profissional relata que 
neste projeto a temática do Bullying é um guarda-chuva que traz várias 
espécies de preconceitos (entrevista GPHSC).

Os alunos do IFPB campus João Pessoa também foram protagonis-
tas ao promoverem ações de combate ao Bullying através do grupo 
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EMPATIA, que distribui mensagens que valorização a autoestima 
pelo espaço físico da instituição, e posteriormente, criaram um perfil 
no Instagram, de valorização pessoal e auxílio mútuo, o grupo era 
anônimo. Outro grupo atuante recebe o nome de Coletivo Lua Cheia 
que distribui abraços no pátio da instituição. Com essas ações os alu-
nos ficam imponderados para intervirem nas situações de bullying 
(GRECCO et al, 2019).

Considerações finais

Percebeu-se a importância de estratégias de prevenção e combate 
ao bullying, e a eficiência da mesma. O protagonismo jovem precisa ser 
elencado como um ponto principal em relação a estas estratégias. Cabe 
a gestão escolar estimular este protagonismo para que do interior das 
ações dos próprios estudantes surjam as propostas e o engajamento 
necessário para a cultura de paz. As ações realizadas e os resultados 
na pesquisa demonstram possibilidades de melhoria das relações 
interpessoais no contexto escolar.
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PARTE II

As ferramentas virtuais enquanto 
práticas de enfrentamento  

e combate ao bullyng



Viva feliz: bullying não – uma 
perspectiva de oposição ao bullying
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Raquel Martins Fernandes  

André Rees Azevedo  
Leyze Grecco 

Carla Silbene Oliveira de Paula Schneiders  
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Desenvolvimento

A temática da violação dos Direitos Humanos é recorrente, e há 
interesses institucionais em pesquisas como esta na área da Educação, 
em instituições públicas e privadas. É um tema que possui inserção 
no campo de atuação do GPHSC (Grupo de Pesquisa e Humanidades e 
Sociedade Contemporânea) do IFMT (FERNANDES, et alii, 2020). 

Diante disso, o tema deste artigo é o Bullying, mais concretamente 
um aplicativo para ajudar a combater este problema. Na contempo-
raneidade, o bullying tem sido um sério conflito na vida de crianças 
e de jovens no mundo, não somente por meios físicos e verbais, mas 
também virtualmente. Por outro lado, há casos de pessoas que utili-
zam o espaço virtual de maneira arbitrária para intimidar e hostilizar 
colegas, professores e até mesmo pessoas desconhecidas, e assim 
provocando o cyberbullying.

Abranches (2019) corrobora que no meio escolar também é bas-
tante evidente a prática de bullying, o que causa um grande impacto 
na vida dos alunos e traz sérios danos, principalmente psicológicos 
tanto para quem pratica quanto para quem sofre o bullying e até 
quem presencia este tipo de agressão. Contudo, pensamos em algo 
que pudesse ajudar tanto as pessoas que sofrem quanto as que prati-
cam bullying. Nossa proposta foi criar um aplicativo abrangente para 
todas as idades, que pudesse ser composto das ideias que nos foram 
apresentadas durante a execução da pesquisa sobre a ocorrência de 
bullying no contexto escolar.
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A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, enriquecida 
com questionário aplicado aos alunos do Curso Técnico em Química 
Integrado ao Ensino Médio do 3° semestre do IFMT Campus Cuiabá - 
Bela Vista, com os quais procuramos pesquisar para saber o que eles 
achavam de um aplicativo nesse modelo de ajuda (orientações e de-
núncia) em oposição ao bullying e quais eram as suas sugestões, além 
de um formulário eletrônico para a pesquisa de opinião, distribuído 
entre jovens e adultos via Whatsapp, respondido por 82 pessoas.

 O objetivo do levantamento realizado pelos próprios estudantes do 
ensino médio é desenvolver o protagonismo jovem e iniciar a criação 
do aplicativo a partir da necessidade dos futuros usuários. 

Com base nos dados coletados nesta pesquisa, concluímos que 
mais de 90% dos alunos, nunca instalaram e nem ouviram falar de 
um aplicativo que procurasse combater o bullying. Apresentaram-nos 
diversas sugestões para criação de um aplicativo lúdico e interativo 
que pudesse despertar o interesse e a atenção de crianças, jovens e 
adultos, tornando-o mais atraente que outros aplicativos já existentes. 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, pois é um tipo de pesquisa 
que se justifica pela necessidade de observar as pessoas em seu próprio 
contexto interacional, ou seja, ambiente em que a interação ocorre 
naturalmente. Mota el al., (2017) aponta que a pesquisa qualitativa 
possui autonomia em relação ao modo de sua aplicabilidade no de-
senvolvimento das suas especificidades. Consequentemente, houve o 
interesse de compreender a maneira como elas espontaneamente se 
expressam sobre o que consideram importante e como pensam sobre 
suas ações e as dos outros. Foram realizadas pesquisas de opinião 
com questionários online e presencial para saber as preferências dos 
adolescentes para um possível aplicativo. 

Isso é necessário porque o bullying tem impacto direto no com-
portamento dos envolvidos, provocando sofrimento durante o desen-
volvimento pessoal, educacional e da saúde, com efeitos negativos, 
persistindo na vida adulta. Santos et al., (2019) inferem que incide, 
também, no rendimento escolar dos alunos, como demonstrado por um 
estudo realizado em 2015 pelo Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (PISA), no qual evidenciou que as notas dos discentes de 
escolas com alta incidência de bullying são inferiores se comparadas 
com aquelas de escolas que visam o combate a esse tipo de violência.
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O termo Bullying é 

[...] utilizado para classificar comportamentos agressi-
vos no âmbito escolar, sendo também atos praticados 
tanto por meninos quanto por meninas. E ainda classifi-
cados como: verbal (insultar, ofender, falar mal, coloca-
do apelidos pejorativos, “zoar”); físico e material (bater, 
empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences 
da vítima); psicológica e moral (humilhar, excluir, discri-
minar, chantagear, intimidar, difamar); sexual (abusar, 
violentar, assediar, insinuar); e virtual ou Ciberbullying 
(bullying realizado por meio de ferramentas tecnológi-
cas: celulares, filmadoras, internet e outros) (OLIVEIRA 
et al, p. 01-02, 2017). 

O bullying é definido como um tipo de violência repetitiva e 
intencional que traz consequências ruins no desempenho dos 
estudantes e dificulta a interação e a socialização no ambiente escolar; 
possui dois aspectos fundamentais: - a relação de força que permite 
uma dominação de um grupo sobre outro, o que traz a desigualdade; 
e – a imposição do silêncio e da passividade, subtraindo a qualidade 
de sujeito à vítima, desumanizando-a.

O envolvimento em situações de bullying, seja como vítima ou 
agressor, está associado a prejuízos físicos, psicológicos e sociais 
profundos, a curto e a longo prazo. Entre os prejuízos causados por 
este fenômeno, estão os problemas de autoestima, de relacionamento 
com os pares, dificuldades na aprendizagem, evasão escolar, 
comportamentos violentos, sintomas psicossomáticos, depressão, risco 
de suicídio e uso de álcool e drogas ilícitas.

Para amenizar tais problemas, como forma de prevenção, Silva, 
Fernandes & Campos (2019) corroboram a importância de trabalhar o 
currículo escolar de maneira transversal para descentralizar o proces-
so de construção do conhecimento no desenvolvimento da autonomia 
com o protagonismo juvenil. 

Os atos de agressividade, inseridos em contexto cultural específico, 
repercutem negativamente nos diversos contextos sociais (família, 
escola). Quando se considera especificamente os adolescentes, obser-
va-se que a agressão pode resultar em consequências graves, levando 
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em consideração que no caso dos jovens, estes podem não ter matu-
ridade suficiente para lidar com tal esta situação - os jovens podem 
interiorizar a ideia de que somente através do uso da violência é que 
se torna possível a resolução de conflitos. 

No entanto, segundo Canclini (2010, p. 28), as instituições flexíveis 
que trabalham em várias línguas, especialistas formados em códigos de 
diversas etnias e nações, promotores culturais e ativistas políticos, ou 
seja, os agentes de intermediação, trazem um entendimento ampliado 
do processo educacional que vai além dos limites da escola, e assim, 
novos discursos e diagnósticos da realidade.

A passagem da modernidade à contemporaneidade nos impôs 
novos modos de viver a vida, trazendo novas necessidades das co-
municações e da influência das redes sociais nas cotidianidades das 
pessoas, ou seja, as “novas maneiras de pensar e de conviver estão 
sendo elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática” 
(LÉVY, p. 4, 1995).

Além do mais, estamos cada vez mais conectados nas redes infor-
máticas e dependentes delas, seja para nos comunicar, trabalhar e/
ou como forma de entretenimento. No âmbito educacional, as novas 
tecnologias são altamente questionadas quanto aos seus prós e contras. 
Considera-se de extrema importância que a escola se adapte aos novos 
conceitos tecnológicos para, assim, atender, enquanto unidade edu-
cadora, de modo satisfatório às exigências da sociedade. Entretanto, 
ocorre com frequência: 

[...] excesso nas mídias, onde as performances tecnológi-
cas e o consumo de informação submergem, “anestesiam” 
a capacidade de análise dessa informação e de reflexão 
tanto individual quanto social. Saturação e superabun-
dância ameaçam o navegador da Internet que, como 
certas pesquisas mostram, não tira partido das riquezas 
de informação pertinente, não estando formado para  
ir diretamente ao essencial (MARCHESSOU, p. 15, 1997).

Nesse sentido, é papel do professor atuar, não apenas como 
transmissor de conhecimentos, mas também como mediador 
participativo, sabendo ensinar a selecionar os instrumentos, canais 
e documentos necessários de acordo com os aspectos pedagógicos.
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O computador e outras tecnologias, anteriormente, eram usados 
apenas como aparatos de estudos e pesquisas conduzidas por es-
pecialistas. Com o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas, 
principalmente as promovidas com o advento da internet, começam 
a surgir na sociedade novas formas de comunicação e organização 
das atividades humanas. Dentre elas, se destacam as redes sociais 
virtuais que são importantes instrumentos de socialização universal, 
pois possibilitam as inter-relações e troca de informações entre pessoas 
a milhares de quilômetros de distância. Assim, cabe estudar como as 
novas tecnologias de comunicação e a informação podem ser aliadas 
no combate à violência escolar, causada pelo bullying.

Durante a primeira fase da pesquisa sobre Bullying e Violação dos 
Direitos Humanos realizada pelo GPHSC/IFMT (2016-2018), dentre as 
sugestões que os estudantes deram para combater o bullying, surgiu 
em mais de uma resposta, a proposta de criação de um aplicativo. Em 
atividade do GPHSC/IFMT em parceria com atividades de ensino foi 
aplicado um questionário na turma do 3º semestre do Curso Técnico 
em Química Integrado ao Ensino Médio, em 2019, no qual se incluí-
ram as seguintes perguntas: Qual a sua idade?; Qual o melhor meio, 
em sua opinião, de falar sobre bullying? Como vídeos, jogos...; Você 
já ouviu falar, ou já baixou algum aplicativo contra o bullying? Se já, 
você aprovou? Teria alguma sugestão? Se não, o que você acharia de 
um aplicativo assim?

O questionário apresentou os seguintes resultados:

Tabela 1 – Resultado da pesquisa 2019 

Total de alunos da turma 34

Total de alunos que  
responderam ao questionário

25

Idade Entre 15 e 17 anos

Sugestões de como dialogar  
acerca do bullying

Jogos (5)
Vídeos (12)
Comentários/textos (2)
Música (2)
Aplicativo
Chat online (2)
Palestras/rodas de conversa (8)
Psicólogos 
Conscientização sobre os impactos do bullying 
Em sala de aula (2)
Cartazes pela escola (2)
Na porrada
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Já baixaram algum aplicativo  
sobre o combate ao bullying

Não (24)
Sim (0)
Já ouviu falar (1)

O que achariam desse tipo de 
aplicativo

Interessante (8)
Legal (7)
Boa ideia (5)
Ótimo (3)
Aprovaria 
Muito bom

Sugestões para o aplicativo

Interface de fácil uso;
Botão de emergência;
Jogos;
Músicas;
Vídeos;
Conceitos/textos dos tipos de bullying e como ajudar 
alguém.

Fonte: autoria própria, 2019.

Responderam a este primeiro questionário 25 alunos entre 15 e 17 
anos, dentre estes, 24, nunca baixaram um aplicativo de combate ao 
bullying, mas muitos consideram interessante, legal ou uma boa ideia 
um aplicativo com essa função.

Além do questionário presencial, também foi realizada pesquisa 
de opinião online, para saber as preferências dos adolescentes para 
um possível aplicativo. O questionário foi respondido por 82 pessoas, 
das quais 51,2% tinham entre 11 e 18 anos e 34,1% tinham mais de 27 
anos de idade (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Questionário online - Faixa Etária

Fonte: autoria própria, 2019.

Quando perguntados sobre a classificação do tamanho em mega-
bytes do aplicativo (Gráfico 2) em uma escala de valor entre 1 a 5 para 
a importância, onde 5 é muito importante e 1 não é importante, 46,3% 
responderam 5 que tem muita importância o tamanho do aplicativo 
para não ocupar muito espaço ao baixá-lo. 
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Gráfico 2 – Questionário online – Importância do Tamanho do Aplicativo

Fonte: autoria própria, 2019.

Dentre as sugestões do que deverá conter no aplicativo (Gráfico 
3), vídeos, textos informativos e chat de denúncias somaram mais de 
60% cada um, já os que somaram mais de 50% cada foram pesquisas 
e questionário diagnóstico, quiz e jogos ficaram com 32,9% e 39%, 
respectivamente, as porcentagens somam mais de 100%, pois cada 
participante poderia escolher mais de uma opção nesta questão. 

Gráfico 3 – Questionário online – Funcionalidades para o aplicativo

Fonte: autoria própria, 2019.

O sistema operacional Android foi escolhido pela maioria dos pes-
quisados, 73,2% no total (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Questionário online – Sistema Operacional

Fonte: autoria própria, 2019.

Quando questionados sobre a importância de criação do aplicativo 
(Gráfico 5), em uma escala de um a cinco, onde cinco é muito impor-
tante e um é pouco importante, 69,5% dos participantes da pesquisa 
consideram que o aplicativo tem importância cinco e importância 
quatro somaram 17,1%. 

Gráfico 5 – Questionário online – Importância da Criação do Aplicativo

Fonte: autoria própria, 2019.

Dentre as 82 pessoas que responderam ao questionário, 54 delas 
responderam “sim” quando questionadas se já haviam sofrido algum 
tipo de bullying e 12 não têm certeza se já sofreram ou não (Gráfico 6).
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Gráfico 6 – Questionário online - Bullying

Fonte: autoria própria, 2019.

Mais de 90% dos questionados não conhecem um aplicativo seme-
lhante ao da pesquisa, demonstrando assim, a necessidade de criação 
e difusão maciça de um aplicativo para combater ou minimizar os 
efeitos que o bullying causa.

Gráfico 7 – Questionário online – Aplicativo Semelhante

Fonte: autoria própria, 2019.

Aplicamos o questionário com perguntas abertas, e uma delas foi, 
“Se você estivesse em uma situação de vulnerabilidade, você baixaria o 
aplicativo? Se sim, o que te levaria a isso?”. A maioria das pessoas que 
respondeu ao questionário disse que baixaria sim o aplicativo neste 
caso, e os motivos que os levariam a isso seriam a busca por ajuda, 
apoio e ter mais informações, o fato de poder contar para alguém sobre 
o ocorrido, saber como se defender, entre outras razões.
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A partir do resultado da pesquisa, elaborou-se o Projeto intitulado 
“Digitalizar: uma perspectiva de combate ao bullying” que foi subme-
tido ao Edital nº 50/2019, de 18/04/2020 da Pró-reitoria de Pesquisa e 
Inovação do IFMT. Com a sua aprovação, permitiu o financiamento da 
atividade e a inserção de cinco bolsistas estudantes do ensino médio, 
sendo CNPq e FAPEMAT, agências de fomento das bolsas.

Para a próxima etapa do projeto, organizou-se a equipe de desen-
volvedores do aplicativo composta por bolsistas, professores, estu-
dantes do mestrado Programa de Pós-graduação em Ensino do IFMT 
(PPGEn) e voluntários externos. O grupo se reuniu presencialmente 
e remotamente para planejar as ações do projeto, desde sua composi-
ção ao levantamento de material. Na divisão de tarefas, as estudantes 
bolsistas realizaram a pesquisa de levantamento de material para 
alimentação do aplicativo, tais como vídeos, informações, artigos e 
notícias, além da construção de questionários, quiz e curiosidades, 
assim como a construção de textos voltados para a qualidade de vida, 
bem-estar e cultura de paz para comporem o item ‘Você Sabia’ que 
fará parte do aplicativo. 

A parte técnica do aplicativo está sob a responsabilidade de um 
técnico especialista na área de desenvolvimento de sistemas digitais. 
O aplicativo Viva Feliz: Bullying Não pode ser identificado está em fase 
de aperfeiçoamento e poderá ser acessado pelo link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivafeliz.bullyingnao.

Figura 1 – Aplicativo Viva Feliz: Bullying Não

Fonte: autoria própria, 2020.
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O ícone do aplicativo, criado por uma aluna de ensino médio, foi 
ilustrado e elaborado para a divulgação do Festival de Vídeo Curta-
-Metragem do IFMT Campus Cuiabá - Bela Vista/VCURTABLV cujo com 
a temática foi “Bullying: caminhos para o combate”.

Figura 2 – Ícone do aplicativo Viva Feliz: Bullying Não

Fonte: DEUS, 2019.

O Projeto contou, também, com participação dos estudantes e 
orientadores do Curso de Psicologia da Faculdade de Cuiabá (FAUC) 
e da Universidade de Cuiabá (UNIC) que se voluntariam para aten-
dimento no Chat do aplicativo. E para a continuidade das ações da 
proposta, encontra-se em andamento a elaboração de um tutorial de 
atendimento. Nele, o usuário poderá relatar as ocorrências, conforme 
cada caso, os especialistas poderão esclarecer e orientar e encaminhar 
de acordo com a sua gravidade.

Em cumprimento da etapa de divulgação, o aplicativo foi divulgado 
nas redes sociais, Instagram com o perfil vivafelizbullyingnão>, e no 
facebook na página Viva Feliz: Bullying Não>. 

No que corresponde a sua interface, o aplicativo conta com quatro 
abas, sendo a primeira referente aos vídeos, possibilitando o usuário 
entender, saber mais sobre o que é bullying e as formas de combatê-lo.
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Figura 3 – Aplicativo Viva Feliz: Bullying Não – aba Vídeos

Fonte: autoria própria, 2020.

Com relação à segunda aba, o usuário encontra artigos científicos 
que tratam sobre o bullying, dentre eles, alguns foram produzidos pelo 
Grupo de Pesquisa em Humanidades e Sociedade Contemporânea do 
IFMT (GPHSC), pois neles, os estudiosos tratam sobre o combate ao 
bullying sob o ponto de vista acadêmico. 

Figura 4 – Aplicativo Viva Feliz: Bullying Não – aba Artigos

Fonte: autoria própria, 2020.

A terceira aba destina-se à charges e aos desenhos que tratam o 
combate ao bullying de forma lúdica e divertida. As referidas charges 
serão escolhidas pelo concurso “Desenha Belão” previsto para ser 
realizado em maio de 2020. As charges vencedoras serão inseridas no 
aplicativo e disponibilizadas ao usuário. 
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Figura 5 – Aplicativo Viva Feliz: Bullying Não – aba Charges

Fonte: autoria própria, 2020.

No que se diz respeito quanto à quarta aba, “Você sabia”, serão 
disponibilizadas curiosidades a respeito da temática bullying, além 
de temas como cultura, sociedade e educação.

Figura 6 – Aplicativo Viva Feliz: Bullying Não – aba Você Sabia?

Fonte: autoria própria, 2020.

Para o lançamento do aplicativo, o IFMT Campus Cuiabá - Bela 
Vista promoveu um pequeno evento com a participação da comuni-
dade escolar, de grupos de teatro da Universidade Federal de Mato 
Grosso, das Faculdades FAUC e da Universidade de Cuiabá, e, na oca-
sião, apresentaram intervenções literárias relacionados ao bullying. 
As ações e reações do público quanto ao aplicativo foram positivas 
e motivadoras. O evento está disponível em http://blv.ifmt.edu.br/
conteudo/noticia/pesquisa-de-estudantes-do-campus-cuiaba-bela-vis-
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ta-resulta-em-aplicativo-de-combate-ao-bullying/?fbclid=IwAR3sC8V-
q89ZDcDyOoH-M6m2SiAqDVIJsqvEjkNXjKK-RXrCd-hqzA0Ff9f8.

Figura 7 – Dia do lançamento do Aplicativo

Fonte: autoria própria, 2020.

Figura 8 – Dia do lançamento do Aplicativo

Fonte: autoria própria, 2020.

Com o lançamento do aplicativo, observaram-se alguns problemas 
de natureza técnica que inviabilizaram o armazenamento de dados 
dos usuários. Sanados tais problemas, as bolsistas e alunos voluntários 
continuaram atualizando o aplicativo nas quatro abas disponíveis. 
E deu-se início ao processo de divulgação do aplicativo de maneira 
remota pelas redes sociais, considerando a pandemia do COVID-19 de 
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importância nacional e internacional que ocasionou a suspensão das 
atividades presenciais e do calendário acadêmico no âmbito do IFMT.

Com o intuito de instigar a divulgação do aplicativo e também 
contribuir para um ambiente de ócio criativo durante o período da 
pandemia, lançou-se o Festival Desenha Belão, em maio de 2020, com 
o objetivo de fomentar a criação de ilustrações e tirinhas relacionadas 
ao bullying. Os vencedores do concurso serão premiados e terão suas 
ilustrações divulgadas e inseridas no aplicativo.

Em todo o processo do projeto, objetivou-se favorecer o protagonis-
mo jovem, pois a sugestão de criação do aplicativo surgiu dos jovens 
em resposta à questão sobre sugestões para acabar com o bullying, no 
formulário eletrônico aplicado pelo GPHSC do IFMT em 2017. A pes-
quisa para criação e toda coleta de material, bem como sugestões do 
que deveria conter no aplicativo foram resultados do trabalho de pes-
quisa realizado pelos estudantes. E mesmo no contexto de pandemia, o 
trabalho continua em desenvolvimento, favorecendo o protagonismo 
jovem e o envolvimento dos estudantes em todas as fases do processo.

Observa-se que na última pergunta aberta, “Tem alguma sugestão 
para a elaboração do aplicativo?”, infelizmente alguns adolescentes 
acreditam que para combater a violência deve-se utilizar mais violên-
cia. Entretanto, trata-se de uma possibilidade contrária aos Direitos 
Humanos porque é uma forma de desumanização (ORTEGA, 1983).

Atualmente, o aplicativo conta com 24 postagens, constituídas por 
11 vídeos, seis artigos e sete postagens na categoria “Você sabia”, conta 
com 88 visualizações no momento. Em relação a essas visualizações 
o feedback foi bastante promissor, como no caso da usuária A.C.M.B.:

“Eu realmente gostei muito do aplicativo. Ele apresenta 
à temática bullying de maneira muito informativa e es-
clarecedora. O diferencial que mais me chamou atenção 
neste aplicativo se encontrou na parte de “Você sabia” 
aprendi coisas realmente interessantes e que fazem do 
aplicativo algo realmente lúdico”. 

Assim, a partir desse depoimento, é notório que o objetivo do apli-
cativo que é levar ao usuário a conscientização quanto ao combate ao 
bullying por meio de um conteúdo dinâmico e lúdico, foi alcançado 
com êxito. 
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Síntese compreensiva

A pesquisa aplicada busca incluir a comunidade na discussão e 
fomentar a capacitação dos profissionais da educação e a construção 
de ferramentas digitais para uma educação pautada nos direitos hu-
manos e no respeito ao próximo. Somente através da participação de 
todos, será possível a resolução de conflitos de modo descentralizado 
pelo aplicativo e consequentemente a criação de um ambiente favorá-
vel ao desenvolvimento do ensino e aprendizado escolar em convívio 
social saudável. 

Os alunos que fizeram download do aplicativo tiveram a oportuni-
dade de saber mais sobre o bullying no contexto escolar, lerem artigos 
acadêmicos, resultados de pesquisa sobre o tema em questão. Espera-
-se que, ao retornarmos os trabalhos nas escolas, possamos manter a 
parceria com as instituições de ensino superior que tenham o curso 
de psicologia para que haja disponibilidade do chat no aplicativo, e 
assim poder ajudar quem sofre e quem pratica bullying no contexto 
escolar. E, também, através de outras atividades e projetos do grupo de 
pesquisa, continuar realizando pesquisas e intervenções nas escolas, 
com a perspectiva de prevenção e combate ao bullying; realizando 
eventos, cursos e palestras que permitam também a divulgação do 
aplicativo bullying. Por fim, espera-se realizar a patente do aplicativo 
e disponibilizá-lo em larga escala via plataforma do IFMT. 

Referências 
ABRANCHES, Cecy. Bullying: quem são suas vítimas e como com-
batê-lo? https://www.plurale.com.br/site/noticias-detalhes.php? 
cod=10129&codSecao=6. Acesso em: 03 mai. 2019.

BAUER, Martin W. & GASKEL, George (orgs.). Pesquisa qualitativa com 
texto, imagem e som: um manual prático. Tradução de Pedrinho A. 
Guareschi. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, p. 17-36, 2003.

BRASIL no PISA 2015: Análises e reflexões sobre o desempenho dos 
estudantes brasileiros. Disponível em: http://download.inep.gov.br/
acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_ 
baixa.pdf . Acesso em: 03 mai. 2019.

BRASIL. Lei 13.185, de 06 de novembro de 2015. Institui o Programa 
de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.
htm. Acesso em: 12 jul. 2017.

153 



CANCLINI, Néstor García. A Globalização Imaginada. São Paulo: Ilu-
minuras, 2010.

______. Da diáspora identidades e mediações culturais. 2ª ed. Belo Ho-
rizonte: Editora UFMG, 2013.

FERNANDES, Raquel Martins, et al. Sociedade contemporânea: convi-
vência global e violência escolar. Bullying: caminhos para o combate. 
Paraná: Atena Editora, 2020. 

______. et al. Projeto de Pesquisa – Violação dos direitos humanos e 
bullying no contexto escolar: Diagnóstico e proposta de intervenção 
com base no empoderamento dos alunos. IFMT: Cuiabá, 2017.

______. Pesquisa qualitativa em Educação: estudos transdisciplinares 
do Grupo de Pesquisa Humanidades e Sociedade Contemporânea do 
IFMT (GPHSC-IFMT). 6º Congresso Ibero=Americano em Investigação 
Científica, Indagatio Didactica, vol. 9 (3), novembro 2017.

GASSET, José Ortega Y. Ensimismamiento y Alteración Meditación De 
La Técnica. Espanha: Alianza Editorial, 1983.

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento 
na era da informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.

MARCHESSOU, François. Estratégias, Contextos, Instrumentos, Fórmu-
las: a contribuição da tecnologia educativa ao Ensino Aberto e à Distân-
cia. Revista Tecnologia Educacional – V. 25 (139), Nov./Dez. 1997 – p. 6 a 15.

MARQUES, Pablo. Brasil é o 2º país com mais casos de bullying virtual 
contra crianças. Disponível em:  https://noticias.r7.com/tecnologia-e-
-ciencia/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-bullying-virtual-contra-
-criancas-11072018. Acesso em: 24 abril. 2019.

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Caminhos da Identidade: ensaios sobre 
etnicidade e multiculturalismo. São Paulo: editora Unesp; Brasília: 
Paralelo 15, 2006.

OLIVEIRA, P. A.; SILVA, V. C.G.S.; MOTA, R. M. F.; DUARTE, V. C. O.; 
ASSUMPÇÃO, Y. O. Violação dos Direitos humanos e Bullying: a socia-
bilidade no cotidiano escolar. In: Reunião anual da SBPC 2017, Belo 
Horizonte: UFMG, 2017.

SANTOS, Gilson Pequeno. et al. Bullying e violência no ambiente esco-
lar: uma revisão de literatura no período de 2015-2019. REAS/EJCH.  
V. 11(13). e860. DOI: https://doi.org/10.25248/reas.e860.2019.

SILVA, VCG. MOTA, RMF. CAMPOS, MG. Bullying e Processos de Esco-
larização: Diálogos e Perspectivas Pedagógicas. Rev. Ens. Educ. Cienc. 
Human., v. 20, n.3, p. 237-245, 2019.

154 



______. et al. Violação dos direitos humanos e Bullying no contexto es-
colar: uma realidade que precisar ser enfrentada. In: Seminário de Edu-
cação 2016, Anais [...]. Cuiabá: Semiedu2016. Recuperado a partir de 
http://srvdotnet.com.br/semiedu2016/FrmAnais.aspx?eventoUID=117.

VIVA FELIZ BULLYING NÃO. Aplicativo Viva Feliz: Bullying não. 
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
vivafeliz.bullyingnao. Acesso em: 25 maio. 2020.

VIVA FELIZ: BULLYING NÃO. Página Facebook. Disponível em: https://
www.facebook.com/aplicativo.antibulliyng.9. Acesso em: 25 mai. 2020.

Viva feliz: bullying não. Perfil no Instagram. Disponível em:  
https://instagram.com/curtablv_appantibullying?r=nametag. Acesso 
em: 25 maio. 2020.

155 



Protagonismo jovem e as novas 
tecnologias de informação e 
comunicação na educação

Felicíssimo Bolivar da Fonseca 
Aline Moreira Aguiar  

Carla Cristina Rodrigues Santos

Introdução 

É evidente que vivemos a “era” das Tecnologias da Informação 
e Comunicação, um momento em que a busca por informações é 
quase sem limites, e os recursos para a comunicação e transmissão 
de pensamentos e troca de saberes possuem diversas ferramentas 
auxiliadoras, como Google Classrrom, Google Forms, entre muitos 
outros subsídios ofertados para construção da aprendizagem.

A escola é sem dúvida, um dos ambientes que mais contribuem 
para a formação cidadã dos educandos, portanto, é impossível se des-
ligar das novas tecnologias, pois se os alunos, e todas as outas pessoas 
vivenciam esse uso das diferentes mídias em seu cotidiano, como 
poderemos, então, fugir de tais recursos? A resposta é bem clara. Não 
fugiremos, e sim a usaremos a favor da educação. 

O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os profes-
sores a transformar o isolamento, a indiferença e a alie-
nação com que costumeiramente os alunos frequentam 
as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio 
dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, a acei-
tar, a serem pessoas melhores e cidadãos participativos 
(KENSKI, p. 103, 2011). 

O ensino, não deve ser mais protagonizado apenas pelo educador, 
mas sim colocar os educandos como principais autores de sua aprendi-
zagem, possibilitando uma colaboração entre ambas as partes. “A escola  
como um espaço de ensino -aprendizagem será então um centro de 
debates, no qual os principais protagonistas sejam os educandos, e 
haja interação e mediação entre alunos e professores” (FREIRE, 2019). 
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Segundo Souza (2013), é necessário que na escola haja adaptação 
dos aparatos tecnológicos, estimulando o ensino. Assim, a educação e 
a comunicação são inseparáveis, o docente pode apontar um objetivo 
para transformar a informação em conhecimento, trazendo um pro-
cesso inovador para o ensino de várias disciplinas, devendo conhecer e 
entender os benefícios que as Tecnologias de Informação e Comunica-
ção podem proporcionar no processo de ensino e de aprendizagem, e 
através deste processo o professor deverá buscar se capacitar para que 
haja um aprendizado de forma significativa. “Compreender, utilizar 
e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar e acessar [..]” (BNCC, 2018). 

Em consonância com tais embasamentos teóricos, atrelados ao 
desejo de resignificar os paradigmas que envolvem os alunos e o papel 
da escola, foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá - Bela Vista, uma parceria 
entre o Grupo de Pesquisa Humanidades e Sociedade Contemporânea 
(GPHSC), que incluem, mestres/mestrandos, doutores, professores e 
alunos - o qual consiste em promover o protagonismo jovem na edu-
cação e a troca de saberes. 

Em uma reunião do referido grupo de pesquisa, uma das discentes 
teve a ideia de realizar um questionário para que os demais alunos 
daquela instituição pudessem expressar suas concepções sobre a 
educação, podendo assim, refletir sobre os aspectos que podem ser 
modificados na escola. Os resultados dessa pesquisa foram apresen-
tados em um evento cultural da instituição, sendo que os próprios 
discentes elaboraram tudo, desde o questionário a ser respondido até 
a organização dos slides para a apresentação no evento, no formato 
de mesa redonda. O principal objetivo desse trabalho é mostrar como 
o envolvimento ativo dos alunos colabora para o protagonismo jovem 
e resignifica o papel da escola mediante a aprendizagem significativa 
dos estudantes.
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Desenvolvimento 

Materiais e métodos 

A priori, em uma reunião do grupo de pesquisa, surgiu a o tema 
Educação com os Jovens, onde a proposta seria saber como os jovens 
veem a educação. Para realizar a pesquisa, uma estudante sugeriu 
realizar um questionário, com a finalidade de saber a opinião dos 
discentes. Para tanto, foi utilizada a ferramenta Google Forms para 
elaboração das questões e, para obter as respostas além de facilitar o 
acesso, o questionário foi disponibilizado através do Whatsapp para 
os discentes da Instituição pesquisada. Com 16 perguntas, sendo sete 
objetivas e nove dissertativas, e contou com as seguintes indagações: 

1. Qual a sua idade? 

2. Com qual gênero você se identifica? 
a. Feminino 
b. Masculino 
c.  Não-binário 
d. Não desejo declarar 

3. Curso
a. Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio 
b. Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 
c.  Técnico em Química Subsequente 
d. Técnico em Meio Ambiente Subsequente 
e.  Técnico em Alimentos 
f.  Especialização em Inovação e Empreendedorismo para Ne-

gócios Sustentáveis 

g.  Especialização em Ensino de Química 
h. Bacharelado em Engenharia de Alimentos
i. Tecnologia em Gestão Ambiental 
j. Mestrado Profissional em Tecnológica Ambiental 
k. Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
l. Outro (discursiva) 

4. Em qual semestre?
5. Como o ensino das artes (música, dança, poesias, pinturas) pode 

melhorar o ensino-aprendizagem? 
a. Com aulas de música (teoria) 
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b. Com aulas de música (canto)
c.  Com aulas de música instrumental 
d. Com aulas de teatro 
e.  Com aulas de pintura 
f.  Com aulas de poesia
g.  Outro (discursiva) 

6. Qual é o método que os professores, em sua maioria, utilizam 
nas aulas? 
a. Slides 
b. Livros 
c. Quadros
d. Dinâmicas 
e. Laboratórios 

7. Qual o método com que você mais se identifica? (Aquele que 
você aprende de maneira mais significativa). 

8. Quantas horas diárias você costuma estudar? 

9. Onde você costuma estudar? 
a. Biblioteca 
b. Sala de Aula 
c.  No quarto
d. Na sala de estar 
e.  Outro (discursiva) 

10. Como está o seu rendimento escolar depois do ingresso nessa 
instituição? 

11. Você percebe que essa instituição de ensino te capacita para o 
mundo de uma forma mais abrangente? 

a. Sim

b. Não

12. Em média, quantas disciplinas você estuda por dia? Você sabe 
a utilidade e importância prática de todas elas?

13. Como visitas técnicas podem melhorar o seu aprendizado?

14. Você acredita que as disciplinas de artes, filosofia e sociologia 
podem te ajudar a ver o mundo de uma forma mais ampla? 

15. Como você acredita que uma escola para jovens do século XXI 
deveria ser? 

16. O que você acha importante a escola ensinar aos jovens? (Pôde-se  
selecionar mais de uma alternativa).

159 



a. Educação social 

b. Educação financeira 

c.  Educação política 

d. Ensino religioso 

e.  Ensino nutricional

Resultados e discussões

O questionário ficou aberto às respostas por um período de duas 
semanas no mês de agosto de 2019. Os dados fornecidos pelas respos-
tas foram apresentados durante o um evento científico e cultural da 
instituição em 2019, em uma mesa redonda intitulada “Educação com 
os Jovens”, tendo a participação de vários outros integrantes do grupo 
de pesquisa, incluindo os estudantes do ensino médio. 

Obteve-se um total de 66 respostas, sendo que 92,4% correspondem 
a indivíduos de 15 a 19 anos e os outros 7,5% representam aqueles com 
mais de 19 anos. Dos participantes, a maioria, com 66,7%, identificou-se 
com o gênero masculino; 30,3% com o gênero feminino, enquanto os 
outros 3% identificaram-se como não-binário. O Gráfico 1 apresenta 
o resultado percentual de cada alternativa quando foi perguntado 
aos estudantes como o ensino das artes poderia melhorar o ensino 
e aprendizagem (?). Aulas de música instrumental e aulas de canto 
empataram com 19,4%, ficando atrás apenas de aulas de pintura com 
20,9%. Como aprender a cantar e a tocar um instrumento melhoram 
o ensino e a aprendizagem?

Gráfico 1 – Percentual de como o ensino das artes pode  
melhorar o ensino-aprendizagem

Fonte: dados da pesquisa, 2019.
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Analisa-se também, o método de ensino mais utilizado pelos do-
centes nas salas de aula, e se observou que aulas em slides disparam 
com 70,1%, como demonstra o Gráfico 2.

Gráfico 2 – Percentual do método mais utilizado pelos professores  
em sala de aula

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Entretanto, ao analisar as repostas à pergunta “Qual o método com 
que você mais se identifica? (Aquele que você aprende de maneira 
mais significativa).” (Gráfico 3), e fazer a comparação com o Gráfico 2, 
é possível afirmar que, embora o método mais utilizado pelos docentes 
(70,1%) seja através da apresentação em slides, os alunos, por sua vez, 
aprendem de maneira mais significativa ao fazer uso de dinâmicas e 
aulas com quadro, com um percentual de 29,41% e 26,48%, respectiva-
mente. Ao somar-se os percentuais de aulas práticas (13,24%) e aulas 
interativas (4,41%) com as aulas dinâmicas e aulas em quadro totaliza 
73,54% dos 66 que responderam ao questionário. 

Denota-se, a partir dos dados abaixo, um viés aparentemente con-
traditório e, ao mesmo tempo, curioso, pois a geração de estudantes 
das mídias sociais, dos WhatsApp rende-se à maneira tradicional do 
ensino, que é tão antigo quanto as escolas mais antigas, a lousa ou o 
quadro (26,48%) para a aprendizagem. Pode-se inferir, ainda, que a 
panaceia das TICs para suprir ou fomentar o ensino e a aprendizagem 
não vem cumprindo seu objetivo proposto e, que, esta geração ainda 
não se deu conta disso ao não considerarem a importância, dentre 
outras, de “Escrever”, por exemplo.
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Quais habilidades estudantes precisam para conseguir um empre-
go, compreender seu contexto e percorrer o labirinto da vida, pergunta 
Yuval Noah Harari. Para percorrer um caminho seguro vislumbra 
entender como estará o futuro – pois há possibilidade de muitos 
estudantes alcançarem 2050 ou 2100 – considerando a dinâmica de 
incertezas tão radicais. Ou seja, muito do que se aprende hoje podem 
ser irrelevantes no futuro. Por exemplo, os estudantes têm muitas in-
formações. Então, compreender a diferença entre o que é importante 
e o que não é, combinar fragmentos de informação, extrair sentido 
das informações, são competências a serem ensinadas já desde hoje 
(HARARI, p. 319-322, 2018). Estas talvez não sejam possíveis sem se 
saber o básico, escrever, dialogar com lógica e razoabilidade.

Gráfico 3 – Percentual de qual o método que o discente aprende de maneira  
mais significativa

Fonte: autoria própria, 2020.

Outro dado de extrema relevância obteve-se quando, aos discentes, 
fora perguntado o que eles acham importante a escola ensinar para 
os jovens (Gráfico 4), e um número significativo considera a Educação 
Financeira e Educação Política relevantes, com 28 e 23 respondentes, 
respectivamente.
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Gráfico 4 – Percentual de quais disciplinas os alunos acham importante  
que a escola ensine

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Os estudantes puderam discorrer sobre como uma escola para 
jovens do século XXI deveria ser, dando-lhes a chance de darem suas 
opiniões e sugestões e serem os protagonistas de seu próprio processo 
de aprendizagem. Abaixo, segue alguns comentários feitos por eles:

“Técnológica”

“Com muita aula prática e com um ensino mais dinâmico. Sem 
pressão e com aulas mais animadas”

“Menos exaustivo, mais dinâmico. Entretanto, preparando os jo-
vens para o vestibular e mercado de trabalho”

“Investir em mais tecnologia, projetos para melhorar a escola e 
ajudar a melhorar e ensinar para a vida pessoal e trabalho. Se estamos 
mesmo vivendo no século XXI, deveríamos estar adaptados a ele. Acho 
que a escola deveria ser mais moderna, como quadros e cadernos 
digitais, e ensinar a importância de tudo.”
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Tabela 1 – Percentual das respostas dissertativas

Fonte: autoria própria, 2019.

Tabela 2 – Percentual das respostas dissertativas

Fonte: autoria própria, 2019.
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Considerações finais 

Ao responderem, 98,5%, que a “instituição os capacita de uma 
forma mais abrangente”, os estudantes reconhecem que além do fim 
último desta ser capacitar para o mundo do trabalho oferece-lhe uma 
formação também integral ao preocupar-se em oferecer não somente 
o técnico ou o profissional, mas também competências sociais ou soft 
skills. Estas, para Hartley (2017, p. 188), são tão importantes quanto 
as competências técnicas ou hard skills, e afirma ainda, que 89% dos 
executivos disseram que tinham dificuldades em contratar candidatos 
com competências sociais, que é uma tendência crescente necessitar 
pessoas que tenham preparo em competências interpessoais.

Observa-se, através do estudo dos gráficos e dos depoimentos dos 
próprios alunos, que os professores fazem uso constante da tecno-
logia (slides), porém ela não é muito bem aproveitada pelos alunos. 
Tal situação pode ter como causa a maneira como é passado a eles o 
conteúdo, visto que a maioria prefere aulas mais dinâmicas e práticas. 
Além disso, é indubitável que a participação dos jovens em propostas 
e palpites acerca da sua formação acadêmica é fundamental, uma vez 
que eles serão os mais afetados e a próxima geração a ser inserida no 
mercado de trabalho. 

As novas tecnologias trazem vários benefícios, quando bem direcio-
nadas e planejadas a determinados fins, como: ajudam os educadores 
a dinamizar as aulas; favorecem o aproveitamento escolar extraclasse; 
tornam as aulas mais atrativas etc. Ao fazer uso dessas tecnologias, 
viabiliza-se ao aluno aulas mais dinâmicas e participativas, saindo do 
tradicional papel e caneta. Um exemplo pode ser verificado com o mo-
delo de gamificação, realizado, também, em plataformas online e que 
visa fomentar a participação dos alunos no processo de aprendizagem. 
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O CURTABLV e o uso das tecnologias  
de informação e comunicação (TIC)  

no ensino-aprendizagem

Paulo Alves de Oliveira  
Anna Beatriz Rodrigues de Amorim  

Carla Cristina Rodrigues Santos  
Aline Moreira Aguiar

Introdução 

A tecnologia nunca fez tanto sentido como nas últimas décadas, e 
neste recente período histórico da humanidade especificamente, as 
possibilidades informáticas, digitais e de comunicação começam a 
serem utilizadas como alternativas em massa nas cotidianidades das 
pessoas, em suas relações com os outros indivíduos que compõem 
vários fatores importantes para sociedade contemporânea capitalista 
global, como por exemplo, o entretenimento, o trabalho e a educação. 

Precisamos repensar os modus operandi da técnica e a necessida-
de dos usos das Tecnologias Digitais de Informação e comunicação 
– TDICs na educação, como também o próprio processo de ensino a 
distância como foi instituído no Brasil, a parte da educação presencial 
e menos eficiente que ela. E também, repensar qual será o papel da 
educação e das TDICs para suprir as atuais indispensabilidades da 
sociedade no processo educativo como ferramentas nos processos de 
ensino-aprendizagem.

Segundo Pierry Lévy (1995), o futuro do pensamento na era da 
informática, faz uma análise sobre a utilização das TICs em várias 
esferas sociais, e nas suas formas de representar o conhecimento 
através das transmissões das representações das linguagens, e as 
técnicas existentes na transmissão e no tratamento das mensagens, 
transformando as modalidades de comunicação de forma mais direta 
e contribuindo para redefinir a sua organização.
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Alterações em nosso meio de conhecer o mundo, na for-
ma de representar este conhecimento, e na transmissão 
destas representações através da linguagem. Dentre a 
grande quantidade de técnicas existentes, Lévy decidiu 
privilegiar, nesta análise, as técnicas de transmissão e 
de tratamento das mensagens, uma vez que são as que 
transformam os ritmos e modalidades da comunicação 
de forma mais direta, contribuindo para redefinir as or-
ganizações (LÉVY, p. 30, 1995).

Conforme Castells (2003), a internet é a base tecnológica para for-
mação organização da Era da Informação, ou seja, a rede, como um 
conjunto de interconectados, transformando-se em redes de informa-
ção energizadas pela internet, e como tal, ela é o meio de comunicação 
que permite a comunicação de muitos em escala global.

Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A for-
mação de redes é uma prática humana muito antiga, mas 
as redes ganharam vida nova em nosso tempo transfor-
mando-se em redes de informação energizas pela inter-
net. As redes têm vantagens extraordinárias como ferra-
mentas de organização em virtude de sua flexibilidade 
e adaptabilidade inerentes, características essenciais 
para se sobreviver e prosperar num ambiente em rápi-
da mutação. É por isso que as redes estão proliferando 
em todos os domínios da economia, e da sociedade, des-
bancando corporações verticalmente organizados e bu-
rocracias centralizadas e superando-as em desempenho 
(CASTELLS, p. 07, 2003).

Sobre as tecnologias no cotidiano das sociedades contemporâneas 
há duas décadas, Gómez (1999) explicava sobre a urgência da relação 
destas sociedades com as tecnologias da informação e digitais e, sobre 
todo o aparato tecnológico que estava condicionando a vida pós-mo-
derna dos grupos e indivíduos do mundo, e das novas possibilidades de 
conhecimento que essas tecnologias poderiam oferecer como também 
influenciar nos fatores políticos, econômicos, profissionais.
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Nunca como agora o aparato tecnológico, sempre pre-
sente ao longo da história, havia desafiado tanto os di-
versos campos disciplinares e condicionado tão profun-
damente o acontecer cotidiano das sociedades, os grupos 
e os indivíduos. Neste novo século as novas tecnologias 
de Informação, ao mesmo tempo que abrem uma série 
de possibilidades para um intercâmbio mais eficiente e 
variado de conhecimentos, abrem também um cenário 
preocupante para o futuro de nossas sociedades. É um 
cenário preocupante, porque quanto mais benefícios e 
promessas de desenvolvimento humano podemos in-
terferir das novas tecnologias, mas esferas da vida coti-
diana, política, econômica, profissional, cultural e social 
são afetados, e portanto, requerem mais nossa atenção  
(GÓMEZ, p. 58, 1999).

Segundo Lévy (1999), o que identificamos como “novas tecnolo-
gias” recorre a uma atividade multiforme de grupos humanos, um 
devir coletivo complexo em volta de objetos materiais, de programas 
informáticos e dispositivos de comunicação, sendo um processo social.

Aquilo que identificamos, de forma grosseira, como “no-
vas tecnologias” recobre na verdade a atividade multi-
forme de grupos humanos, um devir coletivo complexo 
que se cristaliza sobretudo em volta de objetos mate-
riais, de programas de computador e de dispositivos de 
comunicação. É o processo social em toda sua opacidade, 
é a atividade dos outros, que retorna para o indivíduo 
sob a máscara estrangeira, inumana, da técnica (LÉVY, 
p. 28, 1999).

Nesta relação entre as Tecnologias e as práticas educativas, a escola 
nem sempre possui as ferramentas completas que fazem com que os 
alunos e alunas interpretem os signos apresentados pelo TDICs, em 
sua maioria os profissionais da educação não dominam assim como 
os pais estas ferramentas, que já amplamente conhecida pelos alunos 
e alunas em seu cotidiano e vivencias sociais. Como explica Porto, a 
escola prepara os alunos e alunas para interpretarem símbolos em 
textos escritos, sem considerar as outras linguagens como imagens e 
outros suportes tecnológicos.
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Na maioria das vezes, a escola prepara para ler símbolos 
(palavras e frases) em textos escritos, sem a consideração 
de imagens e/ou outras linguagens dos diferentes supor-
tes tecnológicos presentes na realidade atual e, princi-
palmente, sem a preparação para a abundância de “no-
vidades” impostas pelo mercado tecnológico. Os meios 
tecnológicos e seus numerosos produtos chegam ao me-
nino destinatário de forma direta e imediata, influen-
ciando-o sem que outros agentes educativos (no caso da 
história, a mãe-professora, que representa a educadora) 
atuem como mediadores (PORTO, p. 45-46, 2006).

São a partir destes conceitos de TDICs (PORTO, 2006), da cibercultura 
e das novas tecnologias (LÉVY, 2003), as sociedades em redes (CASTELLS,  
2003), os processos de ensino- aprendizagem e o combate ao bullying 
que este artigo se baliza para descrever as respostas dadas ao ques-
tionário em 2019, por ocasião da realização do Festival de Vídeo na 
inserção de atividades transdisciplinares que conduziu uma reflexão a 
partir das práticas dos alunos e alunas, como da sociedade acadêmica 
de escolas municipais, estaduais e federais do Estado de Mato Grosso. 
O objetivo deste artigo é fazer uma reflexão a partir da pesquisa de 
opinião realizada durante a realização do Festival CURTABLV com os 
inscritos nas diversas modalidades, e a partir disto perceber quais são 
as reflexões e debates que o festival move no imaginário dos alunos 
e alunas que participaram do evento.

Historiografia do festival 

O Festival Virtual de CURTABLV Metragem (2012) foi realizado para 
desenvolver a autonomia e criatividade dos alunos e alunas a partir 
das TDICs, ocorrido inteiramente em ambiente virtual, e com inscrições 
limitadas a apenas alunos das disciplinas de Gestão Ambiental e Ética 
Ambiental do curso de Gestão Ambiental. Os curtas contaram ao todo 
com 5.790 visualizações. 

O Festival CURTABLV teve como objetivo de promover uma forma 
alternativa o ensino-aprendizagem por manifestações artísticas, no 
caso do festival, a produção de curtas-metragens a partir de alunos 
do ensino médio, técnico e superior. A escolha de vídeos como mídia 
deve-se à facilidade de adaptação às diferentes linguagens, sendo pos-
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sível o desenvolvimento de ideias tanto pela oralidade, como também 
pela escrita e visual, atribuindo a decisão de explorar essas linguagens 
e sentidos ao produtor do material.

O uso da internet, bem como das TDICs, permitem uma integração 
dos estudantes com a sociedade da qual estão inseridos, além de dar 
voz às diferentes perspectivas, ideias e concepções expostas em suas 
produções “por ser tratado o aporte sistemático aos alunos nas produ-
ções, quanto a confecção, é dado aos próprios acadêmicos a liberdade 
de expor sua cibercultura como uma forma de intervenção pessoal de 
cada um deles.” (ASSUMPÇÃO, 2019).

No Festival, o qual, a maior parte é organizado e divulgado pelo 
Grupo de Pesquisa Humanidades e Sociedade Contemporânea – GPHSC 
do IFMT, qualquer estudante do Instituto pode participar, com de-
monstrações de vídeos, músicas e poesias, desde que apresentados 
em curta metragem e envolvidos pela temática proposta. A temática 
do último festival, em 2019, foi “bullying e violação dos direitos huma-
nos no ambiente escolar. Após o evento, os vídeos são divulgados nas 
páginas do Facebook, Youtube e Instagram destinadas exclusivamente 
para o Festival. 

Na segunda edição do II Festival de Vídeo Curta Metragem Am-
biental, com a temática “bullying e violação dos direitos humanos no 
ambiente escolar, contou com o apoio de Universidades, a finalização 
do Festival aconteceu no Centro Cultural, em que foram divulgados 
os resultados finais e uma exibição especial dos vídeos, possibilitando 
momentos de reflexão e discussão das produções. 

Nesse segundo trabalho, estudantes de ensino médio, técnico 
e superior produziram uma série de curtas-metragens de diversas 
temáticas. Todos os vídeos dos Festivais foram disponibilizados na 
página Ambiética no Facebook, da qual tem o objetivo de compartilhar 
notícias, pesquisas e materiais relacionados a temática ambiental. A 
página inicialmente foi administrada por alunos do curso de Gestão 
Ambiental, e atualmente é parte de um dos projetos de intervenção do 
GPHSC que propõe e organiza grande parte das ações do CURTABLV, 
além de diversos outros projetos voltados para a violação dos direitos 
humanos, social e ambiental. 
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O CURTABLV passou por algumas mudanças desde sua primeira 
edição. Dentre as mudanças podemos destacar: a escolha das temáticas 
para os festivais para guiar os alunos em sua produção, mudança essa 
que foi mantida nos eventos subsequentes. A quarta e quinta edições, 
contou com a participação de escolas convidadas, sendo que essa 
amplificação ocasionou o aumento no número de participantes, de 
conteúdos produzidos, assim como a qualidade dos materiais criados. 

Na quinta edição, destaca-se a ampliação nas modalidades do 
evento, sendo agora divididas em poesia, música e vídeo, apesar do 
processo de elaboração dos curtas-metragens ainda serem destaques 
no Festival. Nesta edição, o festival também contou com oficinas para 
auxiliar e orientar seus participantes na produção dos materiais, nas 
diversas áreas das artes visuais; produção de roteiro; edição e divul-
gação, produção textual, métrica, harmonia musical, ritmo, rima e 
dentre outros.

Assim que aceitos, os vídeos inscritos são postados imediatamente 
nas redes sociais (Instagram, YouTube, Facebook) para o júri popular, 
enquanto uma pasta é preparada para o envio do júri da comissão 
técnica que envolve professores e profissionais convidados. Todos os 
vídeos devem, obrigatoriamente, cumprir o tema do evento e respeitar 
os direitos humanos. Cada modalidade possui suas especificidades e 
regras a serem cumpridas com relação a seu formato, sendo que no jul-
gamento leva em consideração os critérios: a criatividade, a produção 
técnica e o desenvolvimento do tema. A premiação varia normalmente 
entre vale livros, material escolar e bolsas de estudo em escolas de 
línguas, grande maioria oferecida pelos patrocinadores do festival.

O V Festival CURTABLV, realizado em 2018, abordou o tema “Bullying:  
caminhos para o combate”, como reflexo as diversas ações contra o 
bullying. Os resultados foram diversos e registrados a partir de um 
minidocumentário, dos quais posteriormente propiciaram uma dis-
cussão mais aberta sobre o assunto no âmbito escolar, e inspiraram a 
criação de outras diversas propostas de intervenção.

Podendo ser considerado como um reflexo da gestão do evento, 
a quantidade e qualidade das obras apresentadas aumentam a cada 
nova edição. A 6ª edição do Festival foi realizada no último bimestre de 
2019 e teve como tema “Bem-Estar” e obteve resultados positivos em 
questão de quantidade de participantes e feedback. Em comparação a 
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sua primeira exibição em 2013, a sexta edição do festival contou com 
um aumento de 200% no número de vídeos inscritos. 

Materiais e Métodos 

Este artigo foi elaborado partindo do pressuposto de que “a escola 
como um espaço de ensino-aprendizagem será então um centro de 
debates de ideias soluções, reflexões, onde a organização popular vai 
sistematizando sua própria experiência” (Freire, 2019, p. 65), e dessa 
forma, considerando a realização da 6ª Edição do Festival CURTABLV 
como um evento que instiga a criatividade, promove a interação na 
produção de curtas metragens, aplicou-se um questionário desenvol-
vido pelo Google Forms disponibilizado aos estudantes, via WhatsApp, 
com o intuito de verificar a opinião dos alunos e alunas o quanto aos 
métodos de ensino através das TDICs satisfatórios para a aprendiza-
gem de conteúdo. 

Resultados e discussão 

Em 2019, o questionário, com o intuito de analisar as concepções 
dos alunos sobre o uso das diferentes TICs nas atividades realizadas 
durante o festival, além de questões relacionadas ao festival. Foi res-
pondido por 41 alunos, dos quais tiveram sua privacidade preservada. 
O questionário foi constituído por 12 perguntas, das quais os temas 
variavam entre o uso das redes sociais pelos estudantes, as expecta-
tivas para com o festival e mudanças pessoais após a participação no 
evento. Com relação ao formato das questões, duas delas obtiveram 
o formato multi-resposta, oito de múltipla escolha e duas questões de 
resposta aberta.

Na primeira questão sobre o uso de redes sociais e novas tecnolo-
gias de comunicação e informação, “Você utiliza quais redes sociais? ”, 
as redes sociais mais votadas foram o YouTube, WhatsApp, Instagram 
e Facebook (com 95,1%, 92,7%, 80,5% e 56,1%, respectivamente). As 
porcentagens somam mais de 100%, por se tratar de uma questão mul-
ti-resposta, onde cada participante pôde escolher uma ou mais opções.
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Gráfico 1 – Você utiliza quais redes sociais?

Fonte: os autores, 2019.

Algumas dessas redes sociais (google forms, whatsapp), foram 
escolhidas para a divulgação do evento, que apresenta perfis oficiais 
em cada uma delas, com exceção do Facebook, onde a página utiliza-
da é a Ambiética, devido ao alcance maior de pessoas e aos materiais 
educacionais que já eram postados e divulgados antes da realização 
do evento. Quando questionados sobre a rede social mais utilizada, 
os resultados obtidos foram: 

Gráfico 2 – Qual das redes sociais anteriores você mais utiliza?

Fonte: os autores, 2019.
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É possível observar que quase metade dos participantes utilizam o 
WhatsApp como rede social principal, enquanto o Instagram entra em 
segundo lugar com presença em 20,5% das respostas. Esse resultado 
pode contribuir para explicar o aumento de inscritos na sexta edição 
do festival quando comparado às edições anteriores, levando em con-
sideração o acréscimo do Instagram como rede social portadora dos 
curtas metragens em 2019, além do já utilizado YouTube. As mudan-
ças ao longo das edições do festival foram decorrentes de pesquisas 
anteriores realizadas pelos organizadores do evento.

Gráfico 3 – Qual rede social ampliaria os acessos dos trabalhos  
inscritos no Festival?

Fonte: os autores, 2019.

Os participantes também deram suas respostas referentes a qual 
rede social ampliaria os acessos dos trabalhos inscritos no festival, 
conforme os resultados, 58,5% acreditam que o Instagram o faria, 
enquanto o YouTube e o Facebook seguem empatados logo atrás com 
percentual de 53,7 cada um. O WhatsApp foi escolhido por 43,9%, 
enquanto o Twitter apresenta 24,4% das escolhas. Tumblr, LinkedIn 
e a opção de todas as redes sociais com 2,4% das escolhas cada uma. 
Essa questão foi realizada a partir de um formato multi-resposta, este 
resultado permite perceber como a ampliação do uso de diferentes 
mídias sociais pode favorecer as atividades do festival, como já vem 
ocorrendo e pela compreensão do público.
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Gráfico 4 – Você considera que as redes sociais contribuíram para a construção 
de um conhecimento significativo?

Fonte: os autores, 2019.

Dentre as perguntas de múltipla escolha, em “Você considera que 
as redes sociais contribuíram para a construção de um conhecimento 
significativo?” prevaleceram os seguintes resultados: 43,9% opinaram 
que sim, em parte; 31,7% escolheram a opção “sim, conforme o es-
perado” e 22% responderam que “sim, superaram o esperado”. Com 
relação as outras opções, apenas 2,4% responderam que “não, apenas 
fortalecem o meu ponto de vista” e não houveram votos em “não, em 
nada mudaram”. Resultados animadores, tendo em vista os métodos 
e objetivos apresentados pelo festival, que consistiam em analisar o 
uso das TICs no processo de aprendizagem. 

Gráfico 5 – A produção de vídeos audiovisuais pôde auxiliar  
no processo de construção do conhecimento sobre um tema?

Fonte: os autores, 2019.
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Diante da questão “A produção de vídeos audiovisuais pôde auxiliar 
no processo de construção do conhecimento sobre um tema?”, 46,3% 
responderam que “sim, conforme o esperado”; 29,3% “sim, superaram 
o esperado” e 24,4% afirmaram que “sim, em parte”. Com relação as 
outras opções, não houveram votos, tendo percentual zero. 

Esse referido questionamento, reforça ainda mais o auxílio das 
diferentes mídias no processo de construção da aprendizagem, que 
estão ganhando cada vez mais espaço no âmbito escolar. 

Gráfico 6 – E o aprendizado através de vídeos nas redes sociais é:

Fonte: os autores, 2019.

Como resultado da questão “E o aprendizado através de vídeos nas 
redes sociais é:”, 48,8% das respostas obtidas se referiram a palavra 
“significativo”, enquanto os outros 51,2% optaram por “mais práti-
co”. As opções, “melhor que assistir aula e “não tenho esta prática”, 
não foram escolhidas por nenhum dos participantes. Diante dessa 
percepção, é possível analisar a responsabilidade da escola, em utilizar 
as redes sociais nas práticas em sala de aula, já que um meio muito 
utilizado não só pelos estudantes, mas pela maioria das pessoas na 
atualidade. Além do mais, é algo que atrai o interesse dos discentes, 
saindo na monotonia rotineira das aulas meramente expositivas. Não 
estamos dizendo que as aulas expositivas não são relevantes, pelo 
contrário, elas são essenciais, o que propomos, é uma diversificação, 
com outros recursos, para melhorar a didática em sala de aula. 
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Gráfico 7 – Considera importante o uso de novas tecnologias de comunicação  
e informação na educação?

Fonte: Do Autor, 2019.

Os participantes também foram questionados sobre a importância 
do uso de novas tecnologias de comunicação e informação na educa-
ção, e mais da metade (51, 2%) afirmou que ‘sim, supera o esperado”, 
sendo 51,2% das escolhas. “Sim, conforme o esperado” obteve 26,8% 
dos votos e “sim, em partes”, 22%. As outras opções de resposta não 
foram utilizadas por nenhum dos participantes. 

Gráfico 8 – O VI Festival CURTABLV contribuiu para  
aprendizagem sobre o bem-estar?

Fonte: os autores, 2019.

Quando perguntados aos estudantes sobre a contribuição da sexta 
edição do festival para com a aprendizagem sobre o bem-estar, 48,8% 
afirmaram que “sim, conforme o esperado”; 36,6% responderam “sim, 
supera o esperado” e 12,2% optaram por “sim, em parte”, enquanto 
apenas 2,4% dos participantes responderam “não, apenas fortalece 
o que já se sabe” e a opção “não, em nada muda” não foi escolhida 
como resposta nenhuma das vezes. Dessa forma podemos inferir que 
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o festival, contribui de uma geral, não só para o ensino-aprendizagem, 
mas também para o bem estar dos alunos. 

Gráfico 9 – Você desenvolveu maior criticidade sobre o tema (Bem Estar)?

Fonte: os autores, 2019.

Os voluntários também responderam sobre a desenvoltura de 
criticidade sobre o tema bem-estar após a participação no evento. 
Dentre os resultados, 39% afirmaram que “sim, conforme o esperado”; 
34,1% optaram por “sim, superou o esperado” e 19,5% optaram por 
“sim, em parte”. As opções “não, apenas fortalece meu ponto de vista” 
e “não, em nada mudou” representaram 4,9% e 2,4% das escolhas, 
respectivamente. 

Gráfico 10 – Você teve novas ideias/desenvolveu sua criatividade?

Fonte: os autores, 2019.

Quando perguntados se o festival favoreceu o desenvolvimento 
da criatividade ou a criação de ideias, 36,6% responderam que “sim, 
superou o esperado”, enquanto 29,3% optaram por “sim, conforme o 
esperado”, 22% por “sim, em parte” e 9,8% por “não, apenas desenvolvi 

179 



minhas ideias iniciais”. A opção “não, em nada mudou” foi escolha de 
2,4% dos participantes. Um dos objetivos do festival e o uso das mídias 
digitais é favorecer o desenvolvimento da criatividade, as respostas 
que dizem que sim somam mais de setenta por cento, permitindo 
perceber que o resultado esperado tem sido obtido. 

Gráfico 11 – Mudou algo no seu modo de agir e/ou pensar sobre o bem-estar?

Fonte: os autores, 2019.

Na questão “Mudou algo no seu modo de agir e/ou pensar sobre 
o bem-estar?” 31,7% responderam que “sim, superou o esperado”, 
29,3% responderam “sim, em parte”, 22% optaram por “sim, conforme 
o esperado”, 12,2% por “não, apenas fortalece meu ponto de vista” e 
apenas 4,9% escolheram a opção “não, em nada mudou”. A relação 
com a temática num sentido de aprendizagem não apenas conceitual, 
mas também procedimental e atitudinal mostra a abrangência do 
projeto e o favorecimento de um processo efetivo de construção de 
conhecimento. 

A última questão do formulário foi aberta para que os voluntários 
compartilhassem suas experiências, comentários e sugestões para 
os próximos festivais. Dentre as respostas, diversos elogios e relatos, 
como: “Gratificante”, “É um projeto de grande importância”, “Um pouco 
desorganizado, mas com trabalhos acima da expectativa”, “De gratidão 
e até alegria por estar no festival que discutiu bem-estar, citando a 
igualdade de gênero, feminismo, racismo e pautas que precisam ser 
abordadas com responsabilidade como no festival acontece de maneira 
incrível, através da exibição dos trabalhos audiovisuais”, “Podemos 
aprender muito além dos métodos tradicionais” e várias outras que 
contribuíram para o entendimento da percepção dos alunos diante 
do festival.
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Considerações finais

A internet é um ambiente favorável à criatividade, pois as van-
tagens na utilização de suas ferramentas para a arte, a facilidade na 
difusão de conteúdos e o feedback quase que instantâneo representam 
um método de aprendizagem poderoso. A partir da crítica, questiona-
mos valores e podemos perceber a realidade com mais clareza. 

Com essa ferramenta, tornou-se possível a quebra de certas barrei-
ras geográficas com a divulgação das produções do evento, conteúdo 
de linguagem de fácil entendimento pôde chegar a pessoas que antes 
não possuiriam acesso a essas discussões. Desse modo, a pesquisa tra-
tada neste trabalho apenas confirma que a internet e arte como ‘bens 
poderosos’, que podem e devem ser utilizados para fins pedagógicos.

Com uma análise dos resultados obtidos a partir do questionário, 
é possível observar a eficácia do evento quanto ao desenvolvimento 
intelectual e cultural dos participantes, cumprindo um dos maiores 
objetivos do projeto desde a criação do festival com êxito, além disso, 
os resultados se mostraram extremamente satisfátorios e serão subs-
tanciais para a realização de eventos futuros. Esses mesmos resultados 
serão utilizados para guiar as próximas ações do projeto, utilizando a 
internet como aliada, fomentando questionamentos/discussões sobre a 
sociedade moderna e cumprindo objetivos cada vez mais ambiciosos.
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