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RESUMO

O bullying é todo e qualquer tipo de agressão seja ela psicológica, física ou verbal e muito presente
atualmente nas relações interpessoais. Assim, o objetivo dessa pesquisa é analisar o papel do professor frente
à prática do bullying no ambiente escolar. A abordagem é de natureza qualitativa e a coleta de dados foi feita
por meio de um questionário aplicado com três professoras, duas da rede pública e uma da rede privada de
ensino do município de Arapiraca- AL. Na fundamentação teórica utilizamos os estudos de Fante (2012), Leão
(2010), Neto (2005), Santos (2007), dentre outros. Os resultados revelaram a presença do bullying nas
escolas e o quanto este fenômeno afeta a todos os que estão envolvidos: as vítimas, os próprios agressores e
até quem apenas testemunham o fato.

Palavras-chave: Bullying. Escola. Professor.

EL PAPEL DEL PROFESOR DELANTE LA PRÁCTICA DEL BULLYING EN LA ESCUELA

RESUMEN

El bullying es todo y cualquiera agresión sea psicológica, física o verbal y muy presente actualmente en las
relaciones interpersonales. Así, el objetivo del estudio es analisar el papel del profesor delante la práctica del
bullying en la escuela. La abordaje es de naturaleza cualitativa y la coleta de dados fue por medio de uno
cuestionario aplicado com três profesoras, dos de la red pública y uma de la red privada de enseñanza del
condado de Arapiraca-AL. En la fundamentación teórica se utilizó los estudios de Fante (2012), Leão (2010,
Neto (2005), Santos (2007), entre otros. Los resultados apuntaron la presencia del bullying em las escuelas y
el cuanto esto fenômeno afecta todos los que están involucrados: las víctimas, los próprios agresores y hasta
los qué solo fueron testigo del hecho.

Palabras clave: Bullying. Escuela. Profesor.
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Introdução

Nas ultimas décadas o bullying vem sendo um tema recorrente, por apresentar grande importância nos dias
atuais, por causa do grande desafio em diminuir o aumento da violência presente em todos os segmentos da
nossa sociedade, sobretudo, dentro das instituições educacionais.

Portanto, bullying é todo e qualquer tipo de agressão, seja ela psicológica física ou verbal, e essa prática nas
escolas acontece com maior freqüência onde a presença de crianças e adolescente são maiores tornando o
espaço mais favorável para os agressores.

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é analisar o papel do professor frente à prática do bullying no
ambiente escolar. A abordagem é de natureza qualitativa e a coleta de dados foi feita por meio de um
questionário aplicado com três professoras, duas da rede pública e uma da rede privada de ensino do
município de Arapiraca- AL.

Na fundamentação teórica utilizamos os estudos de Fante (2012), Leão (2010), Neto (2005), Santos (2007),
dentre outros.

Para compreendermos a pesquisa, iniciamos falando sobre alguns conceitos importantes acerca do bullying;
em seguida abordamos como a escola pode contribuir para diminuir as práticas do bullying procurando
compreender papel do professor frente a este fenômeno; Nos resultados e discussões apresentamos o que foi
coletado e analisado a partir das falas das professoras que participaram desse estudo com o objetivo de
entender melhor como a escola e, conseqüentemente, os professores podem colaborar para evitar práticas de
agressões no ambiente escolar. Finalizamos a pesquisa com as considerações finais, que vêm nos mostrar
que o bullying está de fato presente nos ambientes escolares, mas com a ajuda da comunidade escolar e,
principalmente, da família na conscientização do bullying, esses casos podem vir a diminuir, trazendo a paz e
fazendo com que a escola torne-se mais segura e prazerosa para todos os alunos.

Bullying: alguns conceitos importantes

O bullyng é caracterizado como uma violência da atualidade dentro das escolas, entretanto o que muitas
pessoas não sabem é que a escola e o bullying existem há muitos anos, no entanto foi a partir da década de
1970 que pesquisadores iniciaram estudos acerca do bullying. Já no Brasil o tema começou ser abordado um
pouco mais tarde somente no ano de 2000.

Fante (2012, p. 27 e 28) define o termo:

Bullying: palavra de origem inglesa, adotada em muitos países para definir o desejo
consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e coloca-la sobre tensão;
termo que conceitua os comportamentos agressivos e antissociais, utilizados pela
literatura psicológica anglo-saxônica nos estudos sobre violência escolar. [...] No
Brasil, adotamos o termo que, de maneira geral, é empregada na maioria dos
países: bullying. Bully, enquanto nome, é traduzido como “valentão”, “tirano”, e
como verbo “brutalizar”, “tiranizar”, “amedrontar”. Dessa forma, a definição de
bullying é compreendida como um subconjunto de comportamento agressivos, sendo
caracterizado por sua natureza repetitiva e por desequilibre de poder[...].

As brincadeiras entre os alunos na escola quando são inofensivas, têm o objetivo de interação e divertimento,
podemos até dizer que é normal um apelido carinho, mas, quando passam dos limites, utilizando apelidos
agressivos é motivo de preocupação, principalmente se proceder de ofensas, colocando o outro em posição de
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inferioridade ou humilhação.

Segundo Santos (2007), as brincadeiras de mau gosto como chamar o colega de baleia, feio, dentuço, ou
seja, essas brincadeiras de alguma forma tendem a ofender seus receptores. Estas brincadeiras persistem no
cotidiano das salas de aula e a partir do momento em que as vítimas passam a sofrer as conseqüências
oriundas dessas brincadeiras, sejam elas no âmbito afetivo ou na aprendizagem, esta criança se torna mais
uma vítima do bullying.

Para Neto o bullying pode ser classificado como (2005, p.36):

O bullying é classificado como direto quando as vitimas são atacadas diretamente, ou
indireto, quando as vitimas estão ausentes. São considerados bullying direto os
apelidos, agressões físicas, ameaças, roubos, ofensas verbais ou expressões ou
gestos que geram mal estar aos alvos. São atos utilizados com uma frequência
quatro vezes maior entre os meninos. O bullying indireto compreende atitudes de
indiferença, isolamento, difamação e negação aos desejos, sendo mais adotados
pelas meninas.

Quanto às causas, os estudos mostram que entre crianças e adolescentes, levando em conta a faixa etária em
que se encontra, a prática do bullying é causada pela necessidade que o sujeito tem de se impor sobre o
outro, tanto para demonstração de poder, quanto para satisfação pessoal. Percebe-se que há uma
necessidade de se auto-afirmarem a todo instante, perante si mesmos e em relação aos outros e para que
isso ocorra, normalmente, o agressor se impõe sobre a vítima, considerada a parte mais frágil da relação e
por ter a certeza de que ela não irá apresentar meios de defesa para reverter à situação. (LEÃO, 2010, p.
119).

Quem convive com adolescentes sabe que nesta fase da vida alguns são capazes de cometer perversidades,
como forma de coerção, são muitas vezes debochados uns com os outros, criam apelidos estranhos e não
perdoam nada, muitos até chegam ao ponto de agredir fisicamente.

Existem várias formas de bullying dentre eles: verbal, físico e material, psicológico e moral, sexual e virtual.
As vitimas e agressores podem ser do sexo feminino e masculino e pertencerem a qualquer classe social.
Como podemos observar existem várias formas de bullying aumentando, portanto as chances do agressor ter
várias possibilidades para atacar.

As conseqüências causadas pelo bullying podem afetar a vítima e o agressor se não forem acompanhadas por
um especialista.

Ao referir-se sobre as conseqüências do bullying, Fante (2012, p.80), afirma que:

Enquanto a vitima sofre das mais variadas formas, acarretando outras consequências
pessoais, prejudiciais a si mesma, cujo desdobramentos podem afetá-la toda a sua
vida, o agressor experimenta a sensação de consolidação de suas condutas
autoritárias [...] tendo, com resultados previstos: o distanciamento e a falta de
adaptação dos objetivos escolares, a super valorização da violência como obtenção
de poder, o desenvolvimento de habilidades para futuras condutas delituosas-
caminho que pode conduzi-l ao mundo do crime -, além da projeção dessas condutas
violentas na vida adulta, tornando-se pessoa de difícil convivência nas mais diversas
áreas da vida: pessoal, profissional e social.

Portanto, não existe apenas uma pessoa que sofre com o bullying, as conseqüências e prejuízos aparecem
para todos envolvidos, esses prejuízos transpassam a vida escolar, chega a atingem a vida social, o trabalho,
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a família qualquer tipo de relação presente ou futura, trazendo conseqüências gravíssimas principalmente a
saúde psicológica da vitima como do agressor. Isto se caracteriza como um problema não somente da escola
ou da família, é bem maior do que muitos pensam é um problema de ordem mundial.

Os agressores geralmente vêm de famílias desestruturadas, onde os pais na maioria das vezes são pessoas
agressivas e violentas e transmite pouco ou nem um tipo de afeto e não tem dialogo com os seus filhos. De
tal modo, demonstra toda probabilidade de ser um adulto criminoso e ainda mais violento. De acordo com
Neto (2005), o autor de bullying é tipicamente popular e vê a sua agressividade como uma qualidade.

Silva (2010, p. 43-44) relata que as pessoas que cometem o bullying:

[...] podem ser de ambos os sexos. Possuem em sua personalidade traços de
desrespeito e maldade e, na maioria das vezes, essas características estão ligados ao
um perigoso poder [...] o agressor pode agir sozinho ou em grupo. [...] o que lhes
falta, de forma explicita, é a afeto pelos outros. Essa afetividade deficitária (parcial
ou total) pode ter origem em lares desestruturados ou no próprio temperamento do
jovem [...].

Assim, essa criança ou adolescente ao se deparar no ambiente escolar lugar onde existem muitas pessoas
diferentes ele mostra-se uma pessoa agressiva, cruel e incapaz de pensar no outro como ser humano, mesmo
com o sofrimento da vitima ele não para de agir, não fica constrangido, pelo contrario sente-se satisfeito com
a reação da vitima, gerando uma sensação de poder e superioridade. No futuro o agressor tem toda
probabilidade de ser um adulto frio, criminoso e ainda mais violento.

O bullying no ambiente escolar

No ambiente escolar o agressor comete inúmeras humilhações como puxões de cabelo, empurrões, fazem
ameaças, intimidações, espancam, envolvem-se em brigas, pega o material sem que o dono permita, se
sente popular vendo em si uma boa imagem, de superioridade e de dominação, já que no momento da
agressão a vítima fica indefesa e oprimida.

As vítimas geralmente são os alunos que estão em franca desigualdade de poder ou por situação social, e ate
mesmo inferioridade intelectual, onde ele esteja desfavorável, ou apresentam características consideradas
bizarras para o agressor. Além disso, as vítimas, de forma geral, são introvertidas fazendo com que o
agressor aproveite de sua fraqueza, este fato por si só já as tornam pessoas com baixa autoestima e,
portanto, são mais vulneráveis aos ofensores.

Silva (2010, p.37 e 38) coloca que:

As vitimas [...] são alunos que apresentam pouca habilidade de socialização. Em
geral são tímidas e reservadas, e não conseguem reagir aos comportamentos
provocadores e agressivos dirigidos contra elas. Normalmente são mais frágeis
fisicamente ou apresentam algumas “marcas” que as destaca da maioria dos alunos:
são gordinhas ou magras demais, altas ou baixas demais; usam óculos; são
“caixinhas”, deficientes físicos; apresentam sardas ou manchas na pele, orelhas ou
nariz um pouco mais destacados; usam roupas fora de moda, são de raça, credo,
condição socioeconômica ou orientação sexual diferente... Enfim, qualquer coisa que
fuja ao padrão imposto por um determinado grupo pode deflagrar o processo de
escolha da vitima do bullying. Os motivos (sempre injustificáveis) são os banais
possíveis. Normalmente, essas crianças ou adolescentes “estampam” facilmente as
suas inseguranças na forma de extrema sensibilidade, passividade, submissão [...].
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Nesse sentido, as vitima acarretarão seriíssimos problemas e prejuízos que irão refletir em todos os aspectos
de sua vida cognitiva, social, afetiva, física, e educacional apresentando baixo rendimento escolar,
desinteresse pela escola, até mesmo desistência.

Existem também as testemunhas ou expectadores, esses não se envolvem de certa forma participam, e no
momento em que o agressor está agindo contra a vítima, os expectadores presenciam, mas não faz nada, por
medo, acomodação ou por ser ameaçado.

Silva (2010, p. 45 e 46), ainda enfatiza que:

Os expectadores são aqueles alunos que testemunham as ações dos agressores
contra as vitimas, mas não tomam qualquer atitude em relação a isso: não saem em
defesa do agredido, tão pouco se junta aos agressores [...] seja lá como for, os
espectadores, em sua grande maioria, se omitem em face dos ataques do bullying
[...].

Os alunos denominados testemunhas são aqueles que não estão envolvidos diretamente nas agressões do
bullying, mas que presenciam estes acontecimentos dentro da sala de aula. Normalmente, tende a ficarem
calados por medo de serem as próximas vítimas (SANTOS, 2007).

Na vida real as pessoas não são perfeitas, tem defeitos, deficiências, características próprias, ou seja, cada
um tem um jeito, um gosto, as pessoas possuem aptidões diferentes. Não existem melhores ou piores,
portanto qualquer prática que seja agressiva não pode ser aceitável.

É preciso conscientizar os alunos de que o bullying é caso de preocupação, ele está se agravando a cada dia
com tantas facilidades encontradas para que o agressor se torne ainda mais poderoso, e que o diálogo
juntamente com ações é importante para acabar com a prática do bullying fazendo com que o agressor tenha
consciência da perversidade feita contra a vítima. E revelando a vítima do seu potencial.

Frente ao exposto é indispensável que o professor esteja preparado, pesquise e seja um bom observador na
instituição educacional onde atua para saber identificar os tipos de brincadeiras que acontecem entre os
alunos, ficando atento para que certas situações não fujam do limite.

Salientamos que é imprescindível que o professor vá além da observação para identificar o problema na
escola, é preciso ser o mediador, ser sensível, criar novas metodologias, aulas criativas para que possa
abordar essa temática e proporcionar o conhecimento a cerca do fenômeno bullying, esperando a melhoraria
dos casos de bullying na sala de aula. De tal modo, primeiramente o bullying deve ser identificado para ser
tratado da forma correta, seja na forma educativa, ou com profissional de saúde preparado nos casos mais
extremos.

A relação professor-aluno é uma ponte pra identificar os casos de bullying como também é uma condição do
processo de aprendizagem, já que essa relação dinamiza e dá sentido ao processo educativo (MÜLLER, 2002).

A temática sobre o bullying é de fundamental importância para ser abordada nos dias atuais seja em escolas
publicas ou privadas. Reconhecemos que nenhuma escola está imune do bullying e a escola que afirma não
ter bullying é porque se nega a aceitá-lo. Conviver com o bullying na escola não é fácil, a violência que existe
nos corredores das escolas, nos banheiros e principalmente na própria sala de aula é um desafio que a escola
enfrenta, onde essas violências são sinônimas de problemas.

É preciso reconhecer que o bullying é caso de preocupação, ele está se agravando a cada dia na sociedade
contemporânea, a abordagem dos envolvidos neste cenário tem que ser de maneira cuidadosa, mas os
educadores precisam de ajuda da família e dos membros da equipe escolar para minimizar ou acabar com
esses casos de bullying existentes nas escolas e também dificultar as formas de o agressor prosseguir com
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esses atos tão assustadores, enfraquecendo as maneiras dele se manifestar.

Na constatação da prática do bullying o melhor a fazer é intervir nesses comportamentos, conversando com
ambas as partes, tornando o agressor mais empático, mas o que acontece freqüentemente é que o professor
não consegue observar todos os alunos e as agressões passam despercebidas ou confundidas por
brincadeiras, e a vítima e os expectadores por medo não fala para ninguém.

Não podemos no entanto, atribuir ao professor toda responsabilidade da ocorrência
de bullying na sala de aula. Os alunos podem certamente cometer o bullying sem se
basear nas atitudes do professor. Porém, atitudes do professor para com os alunos,
assim como foi dito anteriormente, podem sim, gerar chances para que estes
cometam bullying na sala de aula. (SANTOS, 2007, p. 20).

Para Freire (2012, p.11), “Os mesmos conflitos que ocorrem na escola podem ser trazidos para conversas
particulares ou mesmo para a aula [...] de modo que os alunos tomem consciência das melhores condições”.
O professor pode levar o problema do bullying para sala de aula, sem citar nomes, com diálogos fazendo com
que os alunos reflitam sobre a prática. Através dos diálogos é possível melhorar a confiança entre eles,
exemplificando quais as conseqüências causadas na vida de uma pessoa que sofre e de quem pratica o
bullying.

O bullying é mais um desafio para ser enfrentado pela comunidade escolar, mas que muitas vezes ele é visto
como normal. Gomes (2012, p. 4) relata que “[...] o fenômeno é tolerado pela comunidade escolar, e visto
muitas vezes como normal no relacionamento entre crianças e adolescentes.” E assim, a escola precisa ter
um olhar observador para não deixar o problema se agravar, fazendo com que a vítima sinta-se ainda mais
excluída daquele espaço, o agressor por sua vez sente-se superior aos seus colegas por ser o valentão,
intimidando e agredindo as vítimas de forma direta ou indireta.

A escola é um dos focos para essas manifestações e os educadores devem observar a maneira na qual seus
alunos estão se comportando para poder intervir nesses casos tornando o aluno mais empático.

Do mesmo modo, os pais devem acompanhar todos os acontecimentos da vida de seus filhos, tem que estar
ciente do desenvolvimento integral do mesmo, ter tempo para escutá-lo, saber sobre seu dia, se vai tudo
bem, ser presente na escola também é fundamental. As crianças, os adolescentes, os jovens dependem do
fortalecimento da autoestima, para alcançar o sucesso escolar e na vida pessoal, ter confiança, esta saudável
diante de tantos conflitos, porque os agressores aproveitam de alguma fragilidade apresentada pela da vítima
para agredi-la.

O ambiente escolar é um espaço muito importante para a aprendizagem dos alunos, este precisa ser
acolhedor, sadio, harmonioso, do mesmo modo a escola precisa ter esses aspectos. Para contribuir na
aprendizagem dos alunos, e para o aluno querer aprender, gostar e querer estar na escola essa necessita ser
um lugar onde são construídas relações positivas, caso o contrário o trauma provocado pelo bullying na escola
bloqueia a aprendizagem e o prazer pela escola, é por isso que os alunos precisam ser bem recebidos,
acolhidos e cima de tudo sentir-se seguro nesse local. Nesse caso, a escola deve ser um ambiente de conforto
e tranqüilidade, para que o aluno sinta-se protegido da violência.

Procedimentos metodológicos

Para a realização dessa pesquisa, a abordagem foi de natureza qualitativa e a coleta de dados foi feita por
meio de um questionário aplicado com três professoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental,
duas da rede pública e uma da rede privada de ensino do município de Arapiraca- AL.

A abordagem qualitativa nos permitiu explorar as características dos indivíduos e cenários, bem como os
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sentidos dos processos e ações, que não podem ser discutidos numericamente de modo confiável (BAUER;
GASKELL, 2002).

Com o questionário foi possível fazermos a coleta de dados através de uma série de questões sobre a
temática em estudo. Segundo Vieira (2009), o questionário é apresentado aos participantes da pesquisa,
chamados respondentes, para que respondam às questões e entreguem o questionário preenchido ao
entrevistador, que pode ser ou não o pesquisador principal.

A organização do questionário foi para que pudéssemos através das respostas, analisar o que as professoras
entendem e o que fazem com relação ao bullying, além de identificar como é o papel do professor frente à
prática desse fenômeno cada vez mais presente no ambiente escolar.

Resultados e discussões

Os dados coletados nas escolas de ensino público e ensino privado do município de Arapiraca- AL,
provenientes do questionário aplicado individualmente a três professoras. Nesse estudo, as professoras que
colaboraram com a pesquisa de campo receberão nomes fictícios para preservar a sua identidade e, assim, a
primeira será denominada de Daniela, a segunda de Vanessa e a terceira de Laura. Todas as professoras têm
formação em pedagogia e idades que variam entre 25 e 40 anos. As respostas serão analisadas e discutidas,
com base no objetivo de compreender o papel do professor frente à prática do bullying.

Quando indagadas sobre se o bullying é um fenômeno presente no ambiente escolar, as professoras
responderam o seguinte:

O bullying existe de forma verbal, eu já presenciei, então parei a aula para conversar
com a turma, em seguida informei o acontecido para coordenação e direção, em
seguida a família dos envolvidos foi convocada pela escola (DANIELA, 2014).

Como trabalho com 1° ano do fundamental, a presença do bullying não é explícito,
muitas vezes são brincadeiras inocentes, procuro sempre conversar com eles para
que não se repita, dependendo do caso comunico a direção e aos pais (VANESSA,
2014).

O bullying existe em todas as escolas, algumas mais e outras menos, aqui eu posso
afirmar que é menos, pois onde os pais acompanham o índice é menor, procuro
resolver da melhor maneira possível, aconselhando e mostrando o que poderá
acontecer no futuro (LAURA, 2014).

Diante do que foi exposto pelas professoras percebemos que a ocorrência do bullying em sala de aula
acontece de fato, e a reação das professoras ao se deparar com o bullying em sala de aula é explicar o
fenômeno aos alunos, pedir o máximo de respeito, por ser um local onde a educação é incentivada para
formar pessoas capazes de socializar-se com o mundo e nos casos mais freqüentes comunica a direção e aos
pais.

O bullying está presente na maioria das salas de aula e muitas vezes as agressões e as intimidações ocorrem
na presença do professor. Sendo assim, o professor deve intervir nessas situações, buscando sempre evitar
que esses atos ocorram na sala de aula, pois o professor deve ser agente transformador, tentando reverter
essa situação que pode gerar tantos traumas para os envolvidos (ARAUJO, 2014).

A respeito das conseqüências do Bullying sobre o ambiente escolar as participantes dessa pesquisa relataram
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que:

Atrapalha o aprendizado dos envolvidos diretos e indiretos, diminui o rendimento do
professor e incentiva o desrespeito e a violência escolar (DANIELA, 2014).

Constrange o aluno, podendo afetar seu emocional dentro e fora da escola,
prejudicando seu comportamento, desenvolvimento e aprendizagem (VANESSA,
2014).

Os piores possíveis. Afastamento da criança da escola, reprovação e traumas futuros
(LAURA, 2014).

Dessa forma, o ato pedagógico ultrapassa o campo da escola, nas palavras de José; Coelho (2008 p.15):

Nesse quadro todo, o papel do professor é fundamental. Sua atitude para com os
alunos podem influenciar de maneira decisiva a construção da auto-imagem deles,
de sua maneira de ver a si mesmos. Você pode promover ou estimular o crescimento
[...] seus alunos todos os dias, de mil maneiras [...] seu método de ensinar, suas
atitudes, o jeito de se relacionar com cada um deles o interesse e o carinho que
demonstra até sem querer, [...]. E em consequência, ele estaria influindo sobre a
formação do autoconceito, sobre a motivação e a capacidade de aprendizagem das
crianças.

Através da fala das professoras percebemos que as conseqüências e os sofrimentos provocados pelo bullying
às vitimas são os piores possíveis, como perder o interesse pela escola tornar-se desmotivado pelo ensino, a
aprendizagem torna-se insignificante, de modo que o ambiente escolar fica um espaço de ameaças a sua
integridade mental, física e moral. Pode também ocorrer caso da evasão escolar o que é muito preocupante,
as crianças ficam desestimulados do ensino e logo não querem voltar para a escola. Essas conseqüências
podem afetar a pessoa se não for acompanhado por um especialista.

Em relação ao papel do professor frente à prática do bullying as participantes da pesquisa falaram que:

O incentivo da cultura da tolerância, respeito e paz, através da interdisciplinaridade,
deixando de lado o ensino de modo mecânico e relacionando os conteúdos
programáticos com o cotidiano e assuntos rotineiros (DANIELA, 2014)

Reuniões, palestras e orientações podendo participar pais, alunos, funcionários,
CRAS e outros (VANESSA, 2014).

Diálogo em casa principalmente e na escola (LUARA, 2014).

Com a fala das entrevistas entendemos que o papel do professor deve ser de incentivar o respeito, o diálogo
e, sobretudo, orientar através de palestras, reuniões, contando com a participação dos pais.

Para Santos (2011) o papel do professor perante a ocorrência do bullying vai além do combate através de
discursos exagerados seguidos de punições, a prevenção possui uma melhor eficácia quando os adultos
servem de exemplo de conduta para os alunos.
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Considerações finais

Com essa pesquisa entendemos que o bullying é um problema de responsabilidade não só do professor, mas
de todas as pessoas, que fazem parte do cotidiano das crianças e adolescentes e que este fenômeno precisa
ser combatido dentro e fora também do ambiente escolar. Para isso é preciso firmar uma parceria entre a
família e a escola para que juntos possam contribuir para uma formação mais humanista e reflexiva dos
nossos alunos.

O bullying diferentemente do que muitos pensam não é apenas uma simples brincadeira e sim agressões na
qual marca a vítima e agressor por toda vida. É bem verdade, que os educadores precisam aprender a lidar
com o bullying no ambiente escolar. E isso pode acontecer por meio de diálogos, compartilhando historias e
fazendo reflexões sobre o assunto para que os alunos possam entender o que é o bullying e conscientizá-los
sobre os valores que são essenciais para uma convivência harmoniosa. Assim, a reflexão sobre a importância
do respeito mútuo e a solidariedade devem ser assuntos presentes em todos os momentos no ambiente
escolar.

Por fim, se a escola conseguir incentivar a prática do respeito e da solidariedade nas relações interpessoais
que são estabelecidas entre todos que compõe a comunidade escolar poderemos efetivamente ajudar a
combater as práticas de violência que estão cada vez mais presentes no ambiente escolar.
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