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PREFÁCIO
Conheci Waldemar Cavalcante como aluno, tonando-se depois
meu estagiário no curso de Gestão em Turismo do Instituto Federal de
Pernambuco – Campus Recife. Como seu tutor, fiquei impressionado
logo de início com a capacidade que sempre demonstrou em produzir
com maestria textos de diversas tipologias. Chamou-me também
atenção suas múltiplas facetas no mundo acadêmico. Nesta época ele
concluía o curso de Letras na Universidade Estadual de Pernambuco e
era aluno do curso de Música na Universidade Federal de Pernambuco.
Sempre ávido por aprender o máximo de coisas. Impressionava-me
sobremaneira essa avidez traduzida em sua eloquência, seus insights,
sua criatividade.
Mas o seu talento para a Educação sempre foi seu ponto forte.
Tinha intuição de que seria um excelente profissional dessa área:
competente, compromissado e de uma capacidade intelectual ímpar.
Por isso não fiquei surpreso quando passou no concurso, promovido
pelo Estado de Pernambuco, para ministrar aulas de Língua Portuguesa
do Ensino Médio em Recife. Contudo, sua experiência docente teve
início em locais que contribuíram para o seu amadurecimento docente,
tais como: Abreu e Lima, Ipojuca e a Ilha de Fernando de Noronha.
Com sua jornada na Ilha ensinou e aprendeu muito,
estabelecendo essas relações dialógicas de ensino e aprendizagem. E é
esse o papel do educador, como nos lembra o genial Paulo Freire.
Porém essas trocas em sua estada na Ilha trouxeram-lhe muitos
desafios, inclusive como educador neófito. Além das problemáticas
corriqueiras do ambiente escolar, advinham as características peculiares
da vida em um arquipélago que é destino cobiçado de turistas do mundo
inteiro. Sem dúvida o curso de Gestão em Turismo o ajudou muito, em
decorrência do dinamismo da formação.
Constantemente nos falávamos. Agora como colegas de
profissão, trocávamos experiências. Em sua prática docente, todo
cabedal de conhecimento adquirido foi usado como ferramenta de
- 10 -

transdisciplinaridade. Afinal, ministrar aulas de Língua Portuguesa vai
muito além de ensinar as regras de uso da língua materna. Trabalhar a
língua consiste em fomentar a competência discursiva do estudante. E
isso envolve a escuta, a leitura e a produção de textos. Esses três pilares
são basilares norteadores para o planejamento do professor da área de
línguas desejoso de formar cidadãos que serão agentes transformadores.
Somos todos atores dessa transformação: educadores, alunos e
família. E um de nossos suportes nessa caminhada são as pautas da
transversalidade. Na educação ela deve estar voltada para a
compreensão e para a construção da realidade social na qual estamos
imersos. Isso envolve os direitos e as responsabilidades que estão
relacionados com a vida humana, tanto no aspecto pessoal quanto no
coletivo. Mas também, ou sobretudo, com a afirmação do princípio da
participação política. Somos seres políticos, tenhamos ou não
consciência plena disto.
É a educação um dos pilares dessa tomada de consciência. Como
educador sempre disse aos meus alunos que minha principal meta era
transformá-los em agentes multiplicadores. O conhecimento só tem
razão de existir se for compartilhado. E foi com imensa satisfação que
recebi o convite para estar presente na defesa de Mestrado de um dos
meus mais queridos agentes. Waldemar tinha concluído o Mestrado na
área de Educação, cuja temática, confesso, não tinha muita intimidade.
Ou melhor, não tinha o hábito de usar a terminologia. Waldemar
escolheu um tema que há muito vinha pesquisando, o bulliying. Para
mim foi um momento de muito aprendizado. Passei a enxergar a partir
de outro prisma essa temática. Em minha trajetória estudantil a
dinâmica social era bem diferente da atual, além do que não tínhamos a
percepção que se tem hoje sobre esse problema. Como educador há
mais de três décadas, só recentemente comecei a ter um olhar mais
aguçado sobre os desdobramentos do problema.
Creio que isso se deva ao fato de que durante muito tempo, o
bullying escolar tenha sido encarado como algo socialmente aceitável,
uma prática quase inocente. Embora todo educador sempre tivesse
consciência de que o bullying fosse muito além de brincadeiras, de
- 11 -

forma geral, não era considerado algo a ser combatido com mais
veemência.
Hoje, mais amadurecido em relação ao tema, acredito que para
romper com essa cultura de permissividade, de coisa "de jovem", é
importante que todos os atores envolvidos façam a sua parte. É sine qua
non que a temática esteja nas sequências didáticas de disciplinas,
sobretudo das Humanidades. O que constitui o cerne da obra de
Waldemar, que com muito orgulho apresento aos leitores.
A obra "Livros cartoneros: uma estratégia pedagógica de
enfrentamento ao bullying escolar” constitui na minha opinião uma
excelente ferramenta didática. Com extrema sensibilidade, o autor
mergulhou na pesquisa desse tema tão relevante. Como foi dito antes,
não se trata de algo novo no universo escolar. Pelo contrário. Todos nós
de alguma forma, em algum momento de nossa trajetória de vida,
vivenciamos esse problema, seja como aluno, educador ou
pais/responsáveis. Para alguns de nós a experiência não foi tão
traumática e ficou para trás, mas para outros ficou uma marca indelével
que reverberou na vida adulta.
O que devem fazer, então, as instituições de ensino para
minimizar o problema? Quais os fatores que envolvem a prática do
bullying?
Nas últimas décadas, a partir de estudos como o de Waldemar
Cavalcante, passamos a encarar o problema com mais afinco e
considerá-lo como uma forma de violência, que pode se efetivar tanto
na forma psicológica quanto física. Podendo acontecer de forma
intencional, constante e progressiva. Dessa forma, tornou-se um
assunto importante e recorrente nos debates sobre educação.
Compreender a importância de o educador se aprofundar no tema e
buscar ferramentas para enfrentar o problema é a proposta de
Waldemar.
O autor ressalta que suas observações o levaram a conclusão de
que o fato de as instituições de ensino trabalharem de forma ainda muito
incipiente as diferenças presentes no ambiente escolar dificultam o
combate do bullying.
- 12 -

E ser diferente do que se estabelece como padrão é
extremamente doloroso para os jovens. Uma vez que essa diferença,
seja social, racial, cultural, sexual, religiosa ou comportamental, é
segregadora e, muitas vezes, cruel.
O espaço da Língua Portuguesa na escola é um ambiente
perfeito para a reflexão do "ser diferente" uma vez que pressupõe a
garantia do uso ético e estético da linguagem. Nesse sentido, é
imprescindível fazer o aluno compreender que na linguagem é possível
tanto transformar quanto reiterar o social, o cultural, o pessoal. Mas,
sobretudo, proporcionar a percepção de que na dinâmica social, fundada
em marcos civilizatórios, é condição básica aceitar a complexidade
humana, o que passa necessariamente pelo respeito às falas como parte
das vozes possíveis e imprescindíveis para o desenvolvimento de
relações saudáveis tanto no ambiente escolar quanto fora dele. Sendo
assim, reflexões sobre o bullying devem se constituir como um dos
temas transversais no ensino de língua.
A partir das premissas anteriores, constata-se que esta é uma
obra que se insere na dinâmica de enfretamento da violência escolar em
que se investigou o uso de livros cartoneros em sala de aula como
estratégia de enfrentamento dessa singular problemática. O lócus da
pesquisa foram as séries iniciais do Ensino Médio de uma escola
estadual da cidade de Recife, em Pernambuco.
Creio que seja importante uma breve apresentação ao leitor do
que vem a ser livros cartoneros. Trata-se de um livro que tem como
base para a sua confecção o papelão. Seu idealizador foi o escritor
Washington Curcuto. Logo a ideia se tornou um suporte pedagógico
bastante utilizado em virtude da crise econômica vivida nos anos 2000
na Argentina.
A presente obra está dividida em quatro capítulos: O fenômeno
bullying escolar com adolescentes; A prática pedagógica e o papel
docente; A formação continuada do professor de Língua Portuguesa
para o enfrentamento ao bullying escolar; A revisita à prática
pedagógica e a utilização do livro cartonero para enfrentamento do
bullying escolar.
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No primeiro capítulo há uma reflexão sobre as possíveis causas
do bullying escolar, bem como sobre suas consequências. O fenômeno
é analisado teoricamente, conceituando-o e apontando a sua incidência,
suas principais características e os atores envolvidos nesta violência que
comumente interfere não somente no processo de aprendizagem como
também na formação cidadã.
O segundo capítulo traz elementos para a compreensão da
função social da escola, a prática educativa e as estratégias pedagógicas
para o enfrentamento ao bullying escolar. Para embasar essa reflexão, é
feita uma discussão sobre a necessidade do despertar de um pensamento
afetivo, solidário, empático na formação do cidadão, dimensões
importantes na prática educativa das professoras e professores.
Encontram-se no terceiro capítulo as bases metodológicas
necessárias para a compreensão do fenômeno bullying escolar, objeto
de pesquisa da obra aqui apresentada. Nesta parte são apresentadas as
categorias da pesquisa, fruto de uma contínua reflexão e análise dos
elementos classificados mediante o método de estudo: pesquisa-ação.
No quarto e último capítulo, são apresentadas as análises dos
resultados. Um destaque dessa parte da obra são as considerações
importantes a respeito da formação de professor de Língua Portuguesa
para o uso de livros cartoneros como uma estratégia pedagógica de
enfrentamento ao bullying escolar.
Segundo Aristóteles "o verdadeiro discípulo é aquele que supera
o mestre". E é como muita honra que me sinto superado por Waldemar
Cavalcante, meu aluno, meu estagiário, meu monitor. Agora Mestre em
Educação. Um colega de profissão com quem estou aprendendo novas
diretrizes através dessa espetacular obra.
Fica o convite: apreciem a leitura e coloquem em prática os
ensinamentos do Mestre!
Fernando Mendonça
Comendador e Mestre em História e Cultura
E dando fé desta narrativa com votos de prosperidade a
Prof.ª e Dr.ª Sandra Roque, minha amada esposa.
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INTRODUÇÃO
A presente obra se assenta nos estudos sobre a violência na
ambiência escolar que se concretiza de modo intencional, repetitivo e
causa danos físicos e psicológicos aos atores envolvidos por este
fenômeno, o bullying. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996) a escola é um dos espaços onde se efetiva,
os processos formativos, os quais conduzem os educandos à cidadania
e devem favorecer as boas práticas sociais, promovendo-lhes a lucidez
para enfrentar os diversos contextos em que estão ou serão inseridos na
dinâmica social. É notório que, no transcorrer desta perspectiva
apontada pela LDB, há dimensões que colaboram para o alcance do
objetivo macro da educação brasileira, o qual é a formação plena do
indivíduo, elas são: o respeito, a alteridade, o afeto, a solidariedade, a
compreensão, a consciência de que a escola se insere num contexto
heterogêneo e deve seguir direcionando sua prática no respeito as
diferenças e diminuição do preconceito.
Entretanto, quando estas dimensões não são valorizadas é
possível haver quadros de violência, os quais, caso sejam vivenciados
de modo intencional, repetitivo e apontando para a relação de poder
entre os atores escolares, em especial o\a aluno\a, são chamados de
bullying. A violência ocorrida na escola tem sido um dos grandes
dilemas da educação contemporânea, embora esta conduta agressiva
esteja presente em diversos segmentos sociais, na instituição escolar ela
se apresenta ora velada, ora explícita e há uma grande dificuldade em
diagnosticá-la e enfrentá-la, ou pela falta de conhecimento do
fenômeno, ou pela omissão daqueles que devem traçar meios para
erradicá-la na unidade de ensino, sobretudo quando ela ocorre com
crianças e adolescentes.
Uma das assertivas que assegura que a escola não está preparada
para lidar com este fenômeno, cuja indiferença a ele pode ocasionar a
morte, deve-se ao fato da escola não está preparada para “a diferença
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social, racial, étnica, cultural, sexual, religiosa ou comportamental”
Melo (2010)1.
Desta forma, esta obra, procura contribuir com reflexões que
versam sobre o enfrentamento à violência no âmbito escolar. É
necessário salientar que ela é fruto da dissertação de mestrado
defendida no Programa de Mestrado Profissional em Educação da
Universidade de Pernambuco – Campus Mata Norte.
Assim, pode-se afirmar que se tratou de um resultado de base
colaborativa que permitiu a escola e também aos seus principais atores
uma forma de desenvolver ações de enfrentamento ao fenômeno
bullying. É preciso salientar que todos atores escolares são
corresponsáveis no tocante a desenvolver estratégias de enfrentamento,
mas é o professor aquele que estará maior tempo em contato com o\a
aluno\a, por isso a prática pedagógica deve ser exercida com
intencionalidade (SOUZA, 2009, p. 34) e esta deve ser concebida e
enveredar-se não como uma atividade artesanal onde o professor é o
artesão (GÓMES e SACRISTÁN, 2000, p.33), mas como uma ação que
colabora para o desenvolvimento de um trabalho sempre interpretável
capaz de promover mudanças, onde coloque o\a aluno\a como
protagonistas na busca pela solução da questão da violência repetitiva,
intencional, a qual provoca dor, sofrimento e angústia. Logo, no que
concerne ao fenômeno bullying, o\a educador\a, deve ter conhecimento
do problema para, a posteriori, propor estratégias pedagógicas que
cooperem para o enfrentamento ao bullying escolar.
Diante desta perspectiva surge a obra nos expõe a seguinte
problemática: Os livros cartoneros em sala de aula podem ser uma
estratégia pedagógica do professor que coopere para o enfrentamento
ao bullying escolar?
A partir desta indagação foi possível identificar algumas
problemáticas que se solucionadas cooperarão para erradicar o
fenômeno bullying. Assim, percebe-se que há a necessidade de formar
1

MELO, Josevaldo Araújo de. Bullying na escola: como identificá-lo, como prevenilo, como combatê-lo. Recife: EDUPE, 2010. 128 p
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o\a professor\a de Língua Portuguesa para fazer uso dos livros
cartoneros e por meio desta estratégia pedagógica diminuir o
preconceito e possibilitar o afeto, a solidariedade, a compreensão da
diversidade existente em sala de aula, a alteridade, além de contribuir
para que os\as alunos\as percebam que é possível conviverem numa
realidade heterogênea, pois o bullying escolar se desenvolver em
contextos onde predomina a ausência destas dimensões.
Os livros cartoneros são suportes criados no ano 2000 na
Argentina tendo como base para a sua feitura o papelão. O idealizador
destes livros foi o escritor Washington Curcuto, o qual, diante da crise
enfrentada neste período pelo país e percebendo os inúmeros
desempregados que se tornaram catadores, pensou numa prática que
cooperasse para suavizar os efeitos da crise econômica. Assim, a partir
da coleta de papelão criou os primeiros livros cartoneros permitindo o
surgimento de um movimento que conquistou diversos adeptos e
tornou-se uma referência em especial por seu caráter social.
Logo, a obra expõe os resultados adquiridos através de um
objetivo macro, a saber: Investigar o uso de livros cartoneros em sala
de aula como estratégia pedagógica ao enfrentamento ao bullying
escolar. O projeto se estruturou sob o viés de que o fenômeno bullying
escolar possui causas e consequências, de que há estratégias
pedagógicas que podem contribuir para o enfrentamento à violência e
de que a proposição de um curso de livros cartoneros ofertado ao
professor de Língua Portuguesa pode contribuir como uma estratégia
significativa para a produção e utilização de livros cartoneros e permitir
uma educação para os valores.
Portanto, para isto os seguintes objetivos específicos
colaboraram para o desenvolvimento do objetivo geral: Analisar o
fenômeno bullying escolar, evidenciando as causas de sua emergência
bem como as consequências dessa dada emergência; Verificar a
importância de estratégias pedagógicas no enfrentamento da violência
escolar de modo mais geral e de modo mais específico com o bullying
e propor a formação de professor de Língua Portuguesa para o uso do
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livro cartonero como uma estratégia no enfrentamento ao bullying
escolar.
Dessa forma, o objeto teórico deste trabalho relacionou-se com
os estudos sobre a formação de professores de Língua Portuguesa, os
estudos sobre a fenomenologia bullyuing, os estudos sobre a
adolescência e os estudos sobre a escola. Além desses citados,
utilizaram-se aportes teóricos sobre os livros cartoneros. Debruçandose numa abordagem qualitativa, levando em consideração o estudo
bibliográfico sobre o tema e teve por diretriz a pesquisa-ação que, como
método, abriu-se à colaboração dos envolvidos, inclusive do autor.
Salienta-se que as técnicas de coleta desta pesquisa foram: a pesquisa
exploratória ocorridas em dois momentos, a entrevista semiestruturada
e a análise documental do Projeto Político e Pedagógico, além da oferta
do Curso de Livros Cartoneros e a revisita à sala de aula (segunda parte
da pesquisa exploratória). Para Thiollent (2011, p.25) estes
procedimentos são parte essencial da metodologia e ela orienta ao
investigador na tomada de decisões necessárias à pesquisa científica.
Em decorrência desses passos, legou-se, pelo fruto da pesquisa,
uma inserção, cujo fim foi a oferta do Curso de Produção de Livros
Cartoneros voltado para a participante da pesquisa, o qual contribuiu
para a formação continuada do\a professor\a e contribuiu para o
enfrentamento ao bullying escolar. Com isto, foi possível o
fortalecimento de uma proposta de prática pedagógica que fez uso dos
livros cartoneros confeccionados por alunos\as matriculados no Ensino
Médio de uma escola da Rede Estadual de Ensino da Cidade do Recife.
Por este caminho o objeto empírico da obra em tela, tratou do
fenômeno de intimidação sistemática na escola, relacionou-se com a
escola pública estadual, com o\a docente de Língua Portuguesa, com a
produção e discussões em sala de aula sobre o fenômeno bullying
escolar, e confecção de livros em versão cartoneras, tendo em vista à
minimização\enfrentamento do fenômeno bullying ocorrido na escola
com adolescentes, tendo como produto final os suportes cartoneros
dos\as alunos\as.
Assim, a obra é apresentada em 04 (quatro) etapas, sendo:
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O primeiro Capítulo voltado à discussão reflexiva sobre o
bullying escolar, suas causas e suas consequências, analisa o fenômeno
que provoca dor, sofrimento e angústia intencionalmente. Nele
abordou-se o bullying, conceituando-o e apontando a sua incidência,
características e os atores envolvidos nesta violência que interfere no
processo de formação cidadã e também no processo de ensinoaprendizagem. Para isto pauta-se em autores como Rolim (2008), Melo
(2010), Alvilés Martínez (2013), Manzini (2013) e outros que
consideram o bullying um fenômeno que incide de modo negativo na
ambiência escolar.
O segundo capítulo compreende a função social da escola, a
prática educativa e estratégias pedagógicas para o enfrentamento ao
bullying escolar. Diante disto é discutido sobre a necessidade do
despertar de um pensamento afetivo, solidário, empático na formação
do cidadão, sendo estas dimensões importantes ser consideradas pela
prática educativa do\a professor\a e desenvolver ações que colaborem
no enfrentamento. Para a reflexão contribuiu de modo ímpar autores
como Libâneo (1998), Gómes e Sacristán (1998), Saviani (2012, Freire
(2011), Zabala (1998) outros que permitiram um mergulho na essência
da prática pedagógica para a construção de valores necessários ao
enfrentamento ao bullying.
O terceiro capítulo apresenta as bases metodológicas
necessárias para a compreensão do objeto discutido. É justamente aqui
que são apresentadas as categorias da pesquisa, resultado de uma
contínua reflexão e constante análise dos elementos clarificados
mediante o método de estudo escolhido, ou seja, pesquisa-ação. Assim,
tem-se as seguintes categorias: O fenômeno bullying escolar com
adolescentes, a prática pedagógica e o papel docente, a formação
continuada do professor de Língua Portuguesa para o enfrentamento ao
bullying – Curso de Livro cartonero e, por fim, a revisita à prática
pedagógica e a utilização do livro cartonero para o enfrentamento ao
bullying escolar. Diante da adaptação da obra poder-se-ia retirar a
metodologia, mas como a presente procura sensibilizar as pessoas que
procuram minimizar as práticas de violência na ambiência escolar e
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tendo a compreensão de que esse material pode servir de guia reflexivo
para novos estudos e novas perspectivas de enfrentamento, concluímos
que seria importante manter as bases metodológicas na obra em
questão.
Por fim, o quarto capítulo apresenta a análise dos resultados
obtidos a partir das técnicas de coleta e tece considerações importantes
a respeito da formação de professor de Língua Portuguesa para o uso de
livros cartoneros como uma estratégia pedagógica de enfrentamento ao
bullying escolar. Além disso, expõe o benefício da inserção social e o
trabalho pedagógico pautado no respeito, na empatia, na alteridade, na
solidariedade e no enfrentamento à discriminação e ao preconceito, isto
é, uma ação pautada em valores que se deram em torno da produção de
livros cartoneros.
Logo, a obra é um convite à reflexão e mostra que há práticas
capazes de colaborar para o enfrentamento ao bullying escolar, além
disso destaca o papel do\a professor\a e a relevância do\a aluno\a como
protagonista nas ações antibullying.
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REFLEXÕES
A obra aborda questões relacionadas à função social da escola e
prática educativa, a incidência do fenômeno bullying escolar – causas e
consequências e a estratégia pedagógica como elemento significativo
para o enfrentamento ao bullying escolar sendo esta o livro cartonero.
Portanto, na 1º etapa ela se articula para o desenvolvimento de
uma reflexão que busque elucidar o conceito do bullying, as
características do fenômeno, os atores envolvidos neste processo, bem
como as causas e consequências do fenômeno que de modo lamentável
provoca quadros que afetam a formação cidadã e o processo de ensinoaprendizagem.
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CAPÍTULO 1
REFLEXÕES SOBRE O BULLYING ESCOLAR:
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE UM
FENÔMENO QUE PROVOCA DOR, SOFRIMENTO
E ANGÚSTIA INTENCIONAL
1.1

O fenômeno bullying: o que é isto?

A história da humanidade sempre revelou que uma personagem
atuante geradora de conflitos, guerras, genocídios, extermínios e tantas
outras formas de maldade entre os homens e mulheres foi a violência.
Entendida como uma conduta de repúdio ao diálogo e propulsora de
comportamentos e ações agressivas ela “sempre existiu, pois é inerente
à condição humana” (MELO, 2010, p 15).
A sua presença não apenas se faz nos grandes conflitos
humanitários, tais como as guerras, mas em vários segmentos da
sociedade. Ora nítida, ora velada a violência encontra assento em vários
segmentos sociais, apresentando-se como uma ação capaz de promover
intimidação em ambientes públicos, privados, em instituições como a
família, no trabalho, na rua, nas igrejas, nas redes sociais, nos canais
comunicativos e, de modo bastante lamentável, num espaço importante
responsável pela formação cidadã e preparo para a vivência plena que
é a escola. Quando esta violência ocorre na escola de modo sistemático
e intencional ela recebe uma tipologia específica – bullying.
Mas o que é isto? Ele é um fenômeno de proporção global,
podendo ocorrer em escolas públicas e privadas, mas também em outros
espaços, sendo a escola o local de maior preocupação da sua ocorrência,
pois é nela que se encontram crianças, adolescentes e jovens, os quais
socializam suas experiências, interagem com fim de formar a sua
identidade pessoal e profissional e é um ambiente onde há a interação
de pessoas com diferenças de idade, cor, sexo, religião, ou seja, é um
ambiente plural onde deve haver o respeito, a solidariedade e o afeto.
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Todavia, o bullying interfere nestas relações e promove desrespeito,
violência e bastante sofrimento nos processos que diz respeito à
convivência na escola.
De acordo com Olweus (1999, p.10) o bullying escolar acontece
quando “um estudante está sendo vitimizado quando é exposto,
repetidamente e por um tempo prolongado, a ações negativas por parte
de um ou mais estudantes”. O conceito estabelecido da prática desta
violência pelo autor permite depreender que o fenômeno ocorrido na
escola contribui para a difusão de condutas negativas que serão
dispensadas aos estudantes e decorre da relação de poder, pois há uma
vítima em exposição que sofre com os atos que se repetem com o intuito
de promover o sofrimento.
Para Fante (2005, p. 28-29) a definição universal para este
fenômeno é:
Um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e
repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado
por um ou mais alunos contra outro(s), causando dor,
angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos
cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações
injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam
e infernizam a vida de outros alunos levando-os à
exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são
algumas das manifestações do comportamento
“bullying”.

Por isso, autores como Braga e Lisboa (2014, p.02) afirmam
que o bullying é:
O fenômeno pelo qual uma criança ou adolescente é
sistematicamente exposta/o a um conjunto de atos
agressivos (diretos ou indiretos), que ocorrem sem
motivação aparente, mas de forma intencional,
protagonizados por um/a ou mais agressor/es. Esta
interação grupal é caracterizada por desequilíbrio de
poder e ausência de reciprocidade, uma vez que a vítima
possui pouco ou quase nenhum recurso para evitar e/ou
defender-se da situação. (BRAGA; LISBOA, 2014, p.02)
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Nas suas formas de manifestação, pode-se assegurar que o
bullying direto e físico é aquele que envolve agressões físicas, tais como
bater, chutar, empurrar, usar força física, humilhar alguém, até envolve
roubos e furtos, atos de vandalismo e violência sexual, no direto e
verbal é constituído por insultos, xingamentos, apelidos, comentários
preconceituosos que denotem racismo, homofobia, intolerância às
condições socioeconômicas e religiosas, já o indireto volta-se para
agressões a condutas propositivas que geram exclusão, fofocas, boatos,
isolamentos, comentários que denigrem a honra e afetam diretamente o
psicológico do ser.
Assim, Alvilés (2006a, p. 82) assegura que:
O bullying ocorre entre escolares de forma repetida e
mantida no tempo, sempre longe dos olhos dos
adultos\as, com intenção de humilhar e submeter
abusivamente uma vítima indefesa por parte de um
abusador ou grupo de valentões através de agressões
físicas, verbais e\ou sociais com resultados de
vitimização psicológica e rejeição grupal. (ALVILÉS,
2006a, p. 82)

Dessa forma, o fenômeno bullying escolar deve ser visto com
muita atenção, pois ele surge com intenção de promover maus tratos e
ocasiona diversos males que afetam a convivência, o respeito, a
afetividade, a solidariedade e as relações necessárias para o
desenvolvimento pleno dos\as estudantes em formação. Para a
Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à
Adolescência2 ele se constitui por:
Bullying todas as formas de atitudes agressivas,
intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação
evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra
outro(s), causando dor, angústia e executadas dentro de
uma relação desigual de poder.

2

Disponível em: http://www.Bullying.com.br/BConceituacao21.htm#inicio Acesso
em: 20 AGO 2018
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Logo, ele é uma violência intencional e repetitiva, traz
consequências negativas na convivência escolar e às vítimas, mas
também aos agressores e àqueles que assistem a tal prática. Ele se
constitui de plena violência, que é marcada por intencionalidade em
promover dor, sofrimento e angústias. Conforme Ferreira (2017, p. 17)
afirma que se trata de:
Um fenômeno complexo, de difícil tratativa e tem na sua
base o fato de que os humanos nem sempre
compreendem as diferenças existentes entre eles e, em
razão de não perceberem tais diferenças, podem querer
eliminá-las por meio de violência simbólica e/ou
violência física, agressões e intimidações em série.

Assim, a negligência e/ou desconhecimento deste fenômeno,
cujas bases se encontram na intolerância, na ausência de afetividade, no
desrespeito, na carência de valores como a solidariedade, o amor e o
diálogo faz crescer o senso de desumanização e, consequentemente,
numa ação de transgressão individual ou de grupo que é direcionada,
ou canalizada para o fazer mal a alguém, portanto, eis um grande
desafio: sensibilizar as pessoas de que o bullying além de crime,
conforme a lei 13.185/2015, é um fenômeno que provoca sofrimento
imensurável, visto que ele “está tomando conta das escolas e ninguém
parece fazer nada” (SULZARTY, 2016, p. 26). Trata-se, pois, de uma
forma de intimidação que causa adoecimento e, por isso, precisa ser
assistido (no sentido de entender-se), tratado (no sentido de propostas
nascerem) e curado (no sentido de erradicá-lo).
O bullying é uma realidade e requer, para o seu enfrentamento,
uma postura efetiva frente aos casos de violência nascidos a partir dele.
Portanto, para se combatê-lo é mister haver orientação para o
reconhecimento do fenômeno, bem como compromisso dos agentes
escolares para desenvolver ações estratégicas de enfrentamento as
condutas que ocorrem na sala ou fora dela e que colaboram para tornar
este evento de violência uma indesejável prática escolar.
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1.2

A incidência do bullying e suas características.

No Brasil, bullying é chamado também de intimidação
sistemática e, no território nacional, ganhou relevância com a
promulgação da lei federal de nº 13.185 de 2015 sancionada, na época,
pela presidente da república Dilma Rousseff. Evidentemente que o
documento traz uma série de responsabilização, assim como
comportamentos e atitudes que denotam bullying e como devem
proceder os atores envolvidos com esta problemática fenomenológica
que afeta a muitos em escala global.
A leitura do documento, permite compreender que o conceito
macro de bullying tecido pelo mesmo e expresso no §1 do seu Artigo I,
o qual afirma que no contexto e para fins desta lei, considera-se:
Intimidação sistemática (bullying) todo 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 desequilíbrio de poder entre
as partes envolvidas.

A lei nº 13.185 que versa sobre o combate ao bullying é de suma
relevância e sua espera causou diversas inquietações em especialistas,
profissionais da área de educação, militantes do combate ao bullying e
trouxe esperanças de que mudanças seriam tomadas frente a uma
problemática que conforme Manzini (2013, p.48) “é reflexo da
desconsideração do aspecto social e emocional das crianças”, no caso
desta obra, dos adolescentes.
Por desconsiderar o aspecto social e emocional o bullying chega
a ser uma prática cruel, resultando em contextos de dor, sofrimento,
angústia e com intencionalidade que se dá de modo repetitivo e sem
motivação evidente. Sendo assim, o fenômeno discutido atua sobre a
relação de poder onde há “o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e
amedrontar as suas vítimas” (SILVA, 2010, p.07).
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Intenção é uma das características existente desta conduta que
fere e pode levar a contextos lamentáveis.
De acordo com o dicionário Ferreira (2000, p. 399) o vocábulo
“intuito” diz respeito aquilo que se tem em vista, intento, plano, a
finalidade e objetivo. Logo, a intimidação é resultado de um desejo em
causar angústias e sofrimentos naquele que recebe a agressão. E toda
esta violência ocorre motivada pela vontade de machucar o semelhante
com o fim de amedrontá-lo, nascendo assim uma relação de poder, onde
o autor da prática agressiva se sente superior em relação ao ser que ele
escolheu para promover quadros de sofrimentos. No que concerne a
motivação para este contexto, o vocábulo motivação tem relação direta
com a conduta e conforme o Aurélio (2000, p. 473) diz que ela é aquilo
que determina a prática\conduta do indivíduo. Para Fante (2005) apud
Melo (2010, p. 33) considera que as condutas, as quais determinam a
prática de bullying, perpassam do desrespeito às questões culturais ao
despreparo dos profissionais e familiares em lidar com o fenômeno.
Portanto é preciso conhecê-lo para poder enfrentá-lo e promover
práticas saudáveis entre os\as adolescentes na escola para, em vista as
ações e as estratégias tomadas pela escola e professores\as, haver o
enfrentamento ao bullying na contínua tentativa de erradicá-lo, pois ele
“representa situações de violência repetitiva e intencional em uma
relação em que há desequilíbrio de poder” (MANZINI, 2013, p. 54).
Ele é uma representação que canaliza perversidade e atos cruéis sobre
os que o sofrem de maneira a causar profundo sofrimento, o qual se
revela no isolamento, na depressão e em casos extremos no próprio
suicídio. Por isso, é tão importante enfrentá-lo no contexto de bullying
escolar.
Os estudos sobre fenomenologia bullying não se iniciam no
Brasil. Ele é intencional e sistemático e promove atos de agressão de
ordem física ou psicológica, os quais separadas ou em conjunto podem
ocasionar consequências trágicas. O primeiro a pesquisar o fenômeno
foi Dan Olweus, na Universidade de Bergen, localizada na Noruega.
Segundo Fante (2005) ele foi pioneiro em desenvolver métodos
para detectar o fenômeno. A partir dos seus estudos e análises feitas a
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esta forma de violência passou a ser uma preocupação ao ponto de
países como Canadá, Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, Alemanha,
Itália, Estados Unidos e até o Japão lançarem ações estratégicas de
identificação, combate e erradicação ao fenômeno em análise.
Conforme Marcos Rolim (2008, p. 09) a atenção dada ao bullying se
deu pelo fato de no ano de 1983 três adolescentes (com idades entre 10
a 14 anos) noruegueses terem cometido suicídio em contextos que se
associavam à vitimização de práticas de bullying.
Estas práticas podem ser classificadas quanto a natureza e a
forma (TEXEIRA, 2011) e a forma (SILVA, 2010). Logo, que práticas
são estas que preocupam países considerados referências ao verem
vários dos seus adolescentes envolvidos com condutas de
agressividade?
Manzini (2013, p. 56) apresenta uma tabela que elucida de
modo claro o fenômeno bullying dada a sua natureza e a sua forma. A
conhecer, tem-se:
QUADRO 01
Classificação geral do bullying
Estilo de Classificação
Natureza das agressões
(Abad, 2011; Beane, 2010;
Maldonado, 2009; Silva, 2010;
Teixeira, 2011)

Bullying
• Físico: bater, chutar, ferir, perseguir etc.
• Verbal: insultar, falar mal de alguém,
xingar, ameaçar, intimidar, obrigar a fazer
coisas etc.
• Moral ou psicológico/Social ou relacional:
humilhar, desqualificar, apelidar, gozar,
excluir socialmente etc.
• Sexual: assediar, abusar, violentar e
intimidar sexualmente etc.
• Virtual (cyberbullying): enviar correio
eletrônico e usar páginas da web como
ferramentas de veiculação do bullying.
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Forma como o fenômeno
acontece
(Beane, 2010; Calhau, 2010;
Harris & Petrie, 2006; Olweus,
1993; Teixeira, 2011)

• Direto: ataques deliberados, como
provocações, golpes, roubo de objetos (Mais
frequente entre meninos). • Indireto: atos
velados, como difamar e excluir socialmente
(Mais frequente entre meninas). Abad
(2011) inclui nessa categoria a agressão
física indireta, como esconder, roubar e
estragar pertences das vítimas sem que elas
estejam presentes.

Fonte: Manzini, 2013, p. 56.

Diante desta tabela desenvolvida por Manzini (2013, p.56), é
possível depreender que há autores que apresentam estudos a respeito
das formas de bullying, as quais podem ser direto ou indireto. No
primeiro, percebe-se que ocorre mais entre meninos e o segundo
praticado mais entre as meninas. No que diz respeito a natureza, o
bullying perpassam da violência verbal com atos de insultar os colegas,
ofender, falar mal e colocar apelidos pejorativos, assim como zoar. Esta
forma de violência infelizmente é uma realidade nas escolas do Brasil.
Outra forma é a física e material, a qual é possível percebê-la no
bater, empurrar, beliscar a atos que envolvem destruir e furtar objetos
ou materiais dos colegas de classe com intenção de prejudicar e
vivenciar maus tratos entre os pares. A psicológica, também chamada
de moral, evidencia-se no processo de humilhar, intimidar, chantagear,
sendo este elemento muito comum em levar as práticas de violência
para a parte externa da escola distante dos olhares dos adultos, assim
tem-se o excluir e o difamar. Esta forma de intimidação é desumana,
pois ela trata da ausência de afetividade e da empatia, haja vista,
segundo Sampaio et al (2011, p. 68) ao tecerem reflexões sobre a
empatia e processos afetivos, afirmam que se trata de “uma experiência
vicária através da qual o indivíduo é capaz de ter consciência dos
pensamentos e sentimentos de outras pessoas.” Neste caso, percebe-se
a ausência plena no tocante a tais contextos. Salienta-se também a
forma sexual e virtual, sendo a primeira uma maneira de abusar,
violentar, assediar e insinuar-se. Para Avilés Martinez (2013, p. 42) se
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caracteriza pelos conteúdos sexuais através de toques, palavras, gestos,
insinuações etc.
Na intimidação sexual a maior parte das vítimas são meninas, a
quais são aliciadas, ofendidas e tem sua honra questionada pelos
agressores. Gestos obscenos são muito comuns nesta forma de bullying
e dentro da essência desta forma de intimidação estão imbricados os
comentários desagradáveis, o machismo e o emprego da força física
para dominar a vítima, o que pode levar em algumas situações ao
estupro, pois tem suas intimidades tocadas sem o seu consentimento. É
claro que a vítima se sente suja, pequena e é notório que trará
consequências traumáticas que poderão abalar a vida afetiva da vítima
do bullying sexual. Já a segunda é a violência virtual ou cyberbullying
que tem conseguido tomar proporções imensuráveis, visto que sua
abrangência faz uso do cyber espaço e usa ferramentas tecnológicas
como celulares, filmadoras, internet e etc3.
O cyberbullying é uma das formas que, diante do contexto de
novas tecnologias e desenvolvimento da instantaneidade das
informações, consegue ser estabelecido por meio de mensagens,
divulgação de vídeos e\ou fotos sem consentimento, faz uso de imagem
ou mensagens com fim de ridicularizar entre outros e encontra espaço
para difusão nas redes sociais, tais como “”, “twitter”, “instagram”,
“chats” e outras onde o agressor, inclusive pode não ter seu perfil
revelado, tem a intenção de maltratar e difundir mensagens ou imagens
de violação à dignidade de uma outra pessoa ou grupo de pessoas.
Os episódios de bullying podem ocorrer na escola, na
comunidade, na família, em vários locais e de acordo com Rodrigues
(2015, p. 55) a concentração dos episódios ocorre com crianças e
adolescentes com faixa etária dos 09 aos 14 anos. Blaya (2002, p. 39)
De Autoria de Ana Beatriz Barbosa Silva A cartilha sobre bullying – Projeto Justiça
nas Escolas traz questionamentos e respostas sobre o que deve ser feito ao
enfrentamento do fenômeno bullying e para a autora estes são as formas como se
materializam a intencionalidade de fazer o outro sofrer. No documento também há
detalhamento das consequências traumáticas do bullying e do papel da escola, família
e de como superar o bullying.
3
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citado por Rolim (2008, p 21) sinaliza que o pico da incidência se dá
entre os 11 a 14 anos de idade, sendo, portanto, a adolescência a etapa
mais propícia aos agravamentos do fenômeno.
Nos Estados Unidos, conforme o National Institute of Child
Health and Human Developemnt – NICHD, realizou uma pesquisa com
15 mil alunos e diagnosticou que 16% dos estudantes envolvidos na
pesquisa foram vítimas de bullying ao longo do trimestre letivo. Assim,
pode-se observar que a violência ou intimidação sistemática é um fator
de grande preocupação, pois ele reflete diretamente no comportamento,
no cotidiano da criança e do adolescente trazendo consequências que
podem ser fatais.
É pertinente incluir uma reflexão a respeito dos estudos iniciais
sobre o bullying no Brasil. Conforme Fante (2005, p.46) “o fenômeno
ainda é pouco discutido” e carece de maiores incentivos ao
conhecimento de todos, em especial dos profissionais da educação que
diariamente lidam com crianças, adolescentes e jovens, os quais se
inserem no contexto do fenômeno ora como vítimas, ora como
agressores, ou ainda como testemunhas que presenciam todo o contexto
de violência que se desenvolve na sala de aula, no pátio e outros espaços
da escola.
Os primeiros estudos sobre o fenômeno no Brasil surgem no
final do século XX, ao considerarem o bullying como um
comportamento agressivo e perigoso. Neste sentido, os estudos de Cleo
Fante, educadora que nos anos de 2002 e 2003, realizou uma importante
pesquisa com cerca de 2 mil alunos da rede pública de ensino e o
resultado fez surgir um dos principais programas de combate ao
bullying na escola: Programa Educar para a Paz que serviu de base
para as reflexões que surgiriam a partir deste momento. O programa
criado por ela tinha como intuito promover valores como tolerância,
solidariedade dentro do espaço escolar.
É possível perceber que estes valores são imprescindíveis para
que haja a convivência humana de modo salutar e o processo de
socialização ocorra para promover “a justiça, a solidariedade, a
liberdade e a igualdade” (MANZINI, 2013, p.38).
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Estes valores são precisos e indispensáveis para que as formas
de bullying não sejam efetivadas, pois conforme Costantini (2004, p
69):
As ações realizadas por intermédio do bullying são
verdadeiros atos de intimidação, preconcebidos, ameaças
que, sistematicamente com violência física e psicológica,
são repetidamente impostos a indivíduos mais
vulneráveis e incapazes de se defenderem, o que os leva
a uma condição de sujeição, sofrimento psicológico,
isolamento e marginalização.

Assim, percebe-se que o fenômeno descrito traz malefícios à
função social da escola e à prática educativa, pois interfere nas relações
dos indivíduos promovendo um ambiente de hostilidade, interferindo
na dinâmica da sala de aula e escolar. Portanto, neste processo de
enfrentamento ao fenômeno bullying é preciso que a educação para a
paz implique, segundo Manzini (2013, p.49), numa escola, representada
pela prática docente, capaz de produzir transformações na sala de aula,
valorizando a diferença entre os alunos e o respeito ao ser humano
durante o processo de aprendizagem.
Esta abordagem pode cooperar para o enfrentamento ao
fenômeno do bullying escolar, por isso é vital que haja uma vivência
assentada numa perspectiva tanto cognitiva quanto emocional e social
das crianças (MANZINI, 2013, p. 47).
No Brasil, para garantir esta permissa foi sancionada a lei nº
13.185/2015 que tem como objetivo a política de combate à intimidação
sistemática em todo o território nacional, que orienta e recomenda a
criação de estratégias por parte dos sistemas de ensino e unidades de
ensino. A lei obriga que estas instâncias e organizações permitam o
diálogo sobre a violência nas escolas. Entretanto, ela recebe críticas e
Mesquita (2017) chama a atenção para o fato de a lei necessitar de
maiores reflexões, pois ela convoca à responsabilidade os sistemas de
ensino, as secretarias de educação, os\as professores\as, a comunidade
escolar envolvendo nestes processos os pais \ou responsáveis pelos\as
alunos\as, mas não envolve diretamente quais são as ações do
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Ministério Público e do poder judiciário de modo mais claro e efetivo
no enfrentamento ao bullying escolar.
Por outro lado, ela torna evidente a importância do diálogo,
fazendo-o ser entendido como um elemento fundamental para a
prevenção da violência na escola. No caso do bullying, os adultos
podem ajudar as crianças agressoras a entenderem porque agredir física
ou moralmente não é um comportamento adequado, mostrando a elas
quais são os sentimentos da criança agredida (MANZINI, 2013, p. 3637).
Logo, há uma dupla e difícil tarefa na sociedade brasileira no
que diz respeito ao enfrentamento ao bullying escolar, a saber: a
primeira é desenvolver ações que envolvam os atores do processo
(agressor, vítima, testemunhas) na identificação, enfrentamento e
prevenção e a segunda é assistir em meio a indigência, a qual muitas
escolas estão submergidas, a formação e a preparação do cidadão em
meio as práticas de bullying onde muitas vezes sobressaem a apatia, a
intolerância, a falta de respeito e a carência de amor entre os pares. Eis
um desafio que a educação brasileira encontra no processo de
enfrentamento ao bullying e, sem dúvida, as estratégias do\a professor\a
deverão levar em consideração todos estes aspectos.
1.3

Os atores do fenômeno bullying.

A existência do fenômeno bullying requer que sejam
entendidas algumas características que permitem elucidá-lo,
compreendê-lo e a partir deste entendimento intervir na realidade,
propondo mudança de contextos.
As características do fenômeno se relacionam com os seus
envolvidos. É inerente ao bullying ser uma prática agressiva, perigosa,
repetitiva e demonstrada pela desigualdade do poder. O bullying possui
uma intencionalidade, ou seja, o objetivo dele é promover dor,
sofrimento e angústia a partir do seu caráter repetitivo.
Para Melo (2010, p. 19) ele apresenta comportamento
intencional, premeditado, sistematizado, planejado, articulado de forma
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repetitiva [...] no âmbito escolar ou externo à escola. Fante (2005) apud
Melo (2010, p 19), explica que a palavra bullying é de origem inglesa e
é adotada em muitos países para conceituar comportamentos agressivos
e antissociais, utiliza-se na literatura para denotar problemas de
violência que ocorrem na escola e trazem consequências gravíssimas.
O mesmo autor ainda garante que é na escola que ele se desenvolve de
maneira perversa no cotidiano de alunos\as e professores\as. Contudo,
para Manzini (2013, p. 59) é sempre necessário estudar minuciosamente
cada contexto no qual o bullying se manifesta e, em especial, escutar as
crianças e compreender como elas vivenciam o fenômeno. Por isso, é
necessário que o\a professor\a esteja atento\a ao fato ocorrido e buscar
entender os atores envolvidos no processo. É preciso salientar que os
personagens envolvidos com o fenômeno são no mínimo três: os
agressores, as vítimas e as testemunhas (ROLIM, 2008; ALVILÉS,
2013; MANZINI, 2013).
Considerando-se o “valentão” o agressor, que pode ser de
ambos os sexos, sente a necessidade de dominar e conseguir aquilo que
propõe. Olweus (1991) afirma que os autores de bullying não possuem
uma autoestima baixa o que permite com que estes se vejam sempre em
posições de controle da situação e impondo suas vontades e desejos.
Para Avilés Martínez (2013, p. 44) uma das grandes vantagens do
agressor é que ele consegue manipular outros, conseguem lançar outros
ao ataque e até conseguem esconder-se, “manter-se na sombra”. O
agressor ou a agressora sente-se bem ao ser considerado\a malvado\a
duro\a e de acordo com os estudos realizados por Baldry e Farrington
(1999) suas práticas tendem a permanecer de modo a afetar a vítima até
no futuro. Assim, o agressor do bullying é aquela criança que agride
outra, supostamente mais fraca, com o objetivo de machucar, prejudicar
ou humilhar, sem ter havido provocação por parte da vítima (BERGER
(2007) apud BANDEIRA e HUTZ, 2012, p.36).
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De acordo com Teixeira (2011) citado por Manzini (2013,
p.60):
Os agressores ou bullies se julgam superiores, são
autoconfiantes e populares, pois são comunicativos,
falantes e extrovertidos. Para o autor, o agressor exerce
papel de líder entre os colegas, instigando-os a maltratar
os demais. O status social do agressor se mantém em
decorrência da opressão que causa aos colegas, e o clima
de medo e insegurança que ele espalha, uma vez que é
covarde e não age sozinho.

Percebe-se que o agressor tem um papel de liderança e consegue
persuadir outros a entrarem no movimento de violência contra aquele
que ele julga inferior e, ainda, consegue adeptos para promover a
intimidação com intuito de maltratar. Dessa forma, compreende-se que
os agressores possuem pouca empatia (MATOS e GONÇALVES,
2009). Este aspecto permite que estejam mais inclinados à violência,
tendo uma resposta positiva às condutas agressivas.
Portanto, é preciso desenvolver ações que despertem nos
adolescentes a empatia, o respeito e a solidariedade, pois tais aspectos
permitem uma reflexão capaz de inibir o controle do agressor sobre
outros que ele convoca à violência.
Outro ator que merece atenção é a vítima. Ela, ao contrário dos
agressores, possui uma baixa autoestima, são menos confiantes, mais
introvertidas e possuem menores habilidades de relacionamento
(ROLIM, 2008, p. 28). Avilés Martínez (2013, p 42) também tece
considerações sobre o perfil da vítima e afirma que “o habitual é que a
vítima que sofre bullying não responda aos ataques e não articule uma
defesa”. Entretanto, o autor ainda tece considerações de que há
possibilidade das vítimas, devido os maus tratos, se isolarem e outras
reagirem com agressividade, tornando-se até em agressores
incorporando a prática à sua dinâmica social, podendo usá-la contra
outros ou até mesmo contra si é o que denomina de “vítimas
agressivas”. Melo (2010, p. 34) considera a vítima agressora um
indivíduo preocupante, pois ao passar por situações de sofrimento na
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escola, tende a buscar indivíduos mais frágeis que ele possa transformálo em “bodes expiatórios”, na tentativa de transferir os maus-tratos
sofridos.
Contudo, Teixeira (2011) apud Manzini (2013, p. 64) afirma
que a vítima é, no geral, tímida, retraída, introspectiva, fisicamente
frágil, menor e mais jovem que os agressores. Este perfil permite que a
violência direcionada a este grupo de indivíduos se repita por muitas
vezes, já que, devido a timidez e a fragilidade, a vítima tem receio de
denunciar e, consequentemente, torna-se um alvo fácil para que os maus
tratos ocorram sobre a mesma. Assim, Boulton e Smith (1994)
descrevem a vítima de bullying como alguém com quem
frequentemente implicam, batem, arreliam ou fazem coisas
desagradáveis sem qualquer razão.
O grande problema desta relação conflituosa na escola, além de
ferir e promover o sofrimento intencional, é que o bullying tem
promovido o desinteresse dos estudantes que são vítimas pela escola,
assim elas passam a ter menor frequência e correm risco de evasão.
Salienta-se que a escola é uma instituição responsável pela formação
cidadã do indivíduo e no Brasil ter acesso à escola, à educação pública,
é um direito subjetivo, conforme artigo art. 208, VII, § 1º da
Constituição Federal de 1988 e mediante o artigo Art. 5º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Um terceiro ator que merece atenção é a testemunha. Ele é
aquele que como espectador presencia todo o ato de violência e adota
de acordo com Melo (2010, p 37) a ‘lei do silêncio’. O motivo que o
leva a ter esta postura, ainda segundo o autor é o medo de tornar-se
vítima. Contudo, Avilés Martínez (2013, p. 45) afirma que além do
medo de intervir para não se tornarem vítimas, ainda há aqueles que se
neutralizam frente aos fatos afirmando que “não é de sua conta” e
aqueles que veem as vítimas como “trouxas” e merecedoras do que
estão vivenciando, de certo um incentivo à intimidação sistemática.
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Conforme Manzini (2013, p. 66) citando Fante (2005), afirma
que:
As testemunhas, para não serem agredidas, escolhem o
silêncio e não enfrentam situações de bullying, seja
defendendo as vítimas ou denunciando as agressões. O
medo e a insegurança podem influenciar a capacidade das
testemunhas de progredir acadêmica e socialmente

Portanto, Avilés Martínez (2013, p 46) ao discorrer sobre as
características do fenômeno bullying diz que há uma série de marcas
que dinamizam a violência e esta, por sua vez, é conduzida pela
recorrência das relações de desequilíbrio de poder. Por isso,
independente do perfil dos\as envolvidos\as com o fenômeno, se não
houver pessoas no grupo para remediar ou mudar as condutas de
agressividade acarretará em relações doentias, perversas e insana,
capazes de desenvolver contextos crônicos. Por isso, a presença do
adulto para captar os sinais de agressividade e propor alternativas de
mudanças, como mediadores, fazendo surgir atitudes de proteção,
consolo, amparo, compaixão, valores como o respeito, a solidariedade
e o amor é imprescindível, fundamental e necessários para o
enfrentamento desta violência que resulta em contextos aviltantes ao ser
humano em formação e à toda comunidade escolar.
A gravidade do fenômeno bullying é nítida, é uma realidade
existente nas escolas de várias instâncias (Municipal, Estadual, Federal)
e pode ocorrer nas escolas públicas e privadas. O fenômeno é plástico
e se molda conforme as relações dos indivíduos e sua ocorrência se dá
na instituição escolar. A escola é um local de aprendizagem e espera-se
que as relações entre seus atores se deem de forma respeitosa, afetiva e
capaz de promover o bem-estar e a transformação para a cidadania
plena.
Entretanto, no cenário escolar também são possíveis serem
vistas condutas comportamentais que vão de encontro à perspectiva da
essência escolar, tais como agressões físicas, comentários indesejáveis,
violação física e psicológica que impedem o bom funcionamento da
instituição e gera transtornos na aprendizagem do educando.
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Na escola, em especial na sala de aula, é possível que os
conflitos ocorram, afinal nela poderão surgir relações conflituosas e
momentos de tensão, o problema é quando este tipo de comportamento
tem caráter intencional e repetitivo entre os colegas, provocando
sofrimento, dor e até terror.
O bullying é um fenômeno difícil de ser combatido pelo fato de
suas formas serem difíceis de identificar e haver ainda pouco
investimento em pesquisa e programas de combate à intimidação
sistemática, mas é na escola onde ele ganha maior força e provoca danos
físicos e psicológicos que podem, quando não acompanhados, serem
irreparáveis.
De modo geral, ele se corporifica na sala de aula e nas
dependências da escola, mas também pode alcançar extensões maiores
como o entorno da escola e lugares mais distantes da sala de aula. Os
envolvidos com a prática do bullying necessitam serem ouvidos e
compreendidos, pois independente de ser agressor, vítima ou
testemunha são seres humanos e, dentro da sala de aula, são estudantes
em formação cidadã, os quais precisam de atenção, apoio, respeito,
afeto e, sobretudo, entender que há possibilidade de conviver em meio
a diversidade. Por isso, os profissionais da educação devem estar
atentos aos alunos que apresentam comportamentos de agressividade,
como também voltar a atenção aqueles que preferem estar isolados e
costumam não irem às aulas com frequência, buscando ouvir
atentamente aos estudantes, pois suas falas podem trazer dados
significativos para a compreensão do fenômeno bullying escolar.
1.4

As causas e consequências do bullying escolar.

A violência escolar é uma temática continuamente
preocupante, afinal é na escola que crianças e adolescentes passarão a
maior parte do seu tempo. É também na escola onde se desenvolvem ou
exercitam valores diversos. E no processo de aprendizagem assume
significado ímpar o papel da afetividade entre os pares, por isso um dos
grandes desafios da educação é vivenciarmos sistematicamente a
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afetividade, a solidariedade e o respeito ao próximo em face à diferença.
Os esforços para a escola ser um local propício à aprendizagem e às
relações interpessoais afirmadas no respeito à heterogeneidade é
contínuo, entretanto a violência dentro dela tem sido crescente, pois se
tem percebido agressões verbais, físicas, danos aos bens materiais e
formas diversas de maus tratos e estas práticas fundadas na intolerância
e no desrespeito tem desfeito ou contrariado todas as concepções
mencionadas e esperadas na ambiência escolar que favoreçam o pleno
desenvolvimento humano. Para Fante (2005, p. 20) ela tem crescido
tanto que sua incidência tem se mostrado preocupante em todos os
níveis de escolarização.
Para Abramovay (2002, p. 21) o estudo da violência na
ambiência escolar tem mudado conforme o tempo, pois:
No passado, as análises recaiam sobre a violência do
sistema escolar, especialmente por parte dos professores
contra os alunos (punições e castigos corporais). Na
literatura contemporânea, sociólogos, antropólogos,
psicólogos e outros especialistas privilegiam a análise da
violência praticada entre alunos ou de alunos contra a
propriedade (vandalismo, por exemplo) e, em menor
proporção, de alunos contra professores e de professores
contra alunos.

É consensual o fato de que a violência tem tomado proporções
variadas e os motivos que a faz surgir são diversos e estão atrelados ao
desrespeito, a ausência de empatia, a falta de solidariedade, de quadros
de intolerância e a abertura ao preconceito. Isto quer dizer que, os
relacionamentos tecidos no seio da escola estão se tornando fragilizados
devido a discriminação, a preconização de cor, de etnia, de religião, de
posição social e tantos outros fatores que cooperam para a existência e
a permanência da prática do bullying. Mas, de acordo com Matos et
Coelho (2011, p. 196) se tem clareza da educação ser o caminho
principal para a prevenção e combate à violência.
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O problema da violência escolar é que ela se desenvolve de
diversas formas. Conforme Dûpaquier (1999) citado por Abramovay
(2002, p. 23) ela se desdobra em várias formas de delitos, tais como:
Delitos contra objetos e propriedades (quebra de portas e
vidraças, danificação de instalações etc.); intimidações
físicas (empurrões, escarros) e verbais (injúrias,
xingamentos e ameaças); descuido com o asseio das áreas
coletivas (banheiros, por exemplo); ostentação de
símbolos de violência; adoção de atitudes destinadas a
provocar medo (poder de armas, posturas sexistas);
alguns atos ilícitos, como o porte e consumo de drogas.

É possível observar que muitas destas práticas tristemente se
encontram inseridas nas escolas brasileiras, impedindo que o ambiente
escolar seja rentável ao desenvolvimento de posturas capazes de
transformar os indivíduos que nela se inserem. Muitas destas práticas
hostis de violência já são consideradas normais, ou seja, são
naturalizadas, sobretudo as cometidas por adolescentes. Assim, “os
muitos tipos de violências analisados e considerados comuns, em
especial na literatura norte-americana, o olhar recai sobre gangues,
xenofobia e bullying (ABRAMOVAY, 2002, p. 23).
Esta última forma de violência denominada bullying deve ser
enfrentada na ação escolar e docente, pois ela tem sido um conjunto de
práticas de agressividade que leva inúmeros jovens a cometerem
atrocidades entre si e até para consigo. É importante ressaltar que a
escola, por meio do ato educacional, é o caminho para o enfrentamento
a comportamentos agressivos e, portanto, é preciso que ela esteja apta
a reconhecer e combater todos os traços de violência que nela
caminham ou adentram, em especial, o bullying, visto que ele
desumaniza as relações, agride aos direitos, e promove o flagelamento
do ser em formação seja ele a vítima, o agressor, ou até mesmo a
testemunha. De acordo com Silva (2010, p. 07) o bullying é praticado
no ambiente escolar e afeta tanto meninos quanto meninas.
Independentemente de seu tipo, de sua manifestação ele causa
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adoecimento e provoca traumas consideráveis com níveis, às vezes,
irreversíveis, incuráveis.
As causas desta forma de violência podem ser diversas, desde
fatores exógenos a endógenos à escola. Para Abramovay (2002, p. 2425).
Entre os aspectos externos (chamados pelos especialistas
de variáveis exógenas), É preciso levar em conta, por
exemplo:
questões
de
gênero
(masculinidade/feminilidade); relações raciais (racismo,
xenofobia); situações familiares (características sociais
das famílias); influência dos meios de comunicação
(rádio, TV, revistas, jornais etc.); espaço social das
escolas (o bairro, a sociedade). Entre os aspectos internos
(chamados de variáveis endógenas), deve-se levar em
consideração: a idade e a série ou nível de escolaridade
dos estudantes; as regras e a disciplina dos projetos
pedagógicos das escolas, assim como o impacto do
sistema de punições; o comportamento dos professores
em relação aos alunos e prática educacional em geral.

Depreende-se que os fatores externos e internos cooperam para
o fortalecimento de uma cultura de violência escolar e ela aumenta pela
falta de alteridade, de empatia, de respeito, da boa convivência. Do
ponto de vista externo o preconceito, isto é, a segregação, se vivencia
no exercício do preconceito e na disputa de poder entre os gêneros, os
quais se tornam fortes elementos a acentuar a violência na ambiência
escolar e, consequentemente, resultam em práticas de bullying que
conforme Alvilés Martinez (2012, p. 41) trata-se do bullying social o
qual se estabelece por meio da dificuldade nas relações interpessoais e
grupais e\ou o status social da pessoa o que se pretende menoscabar
através de evitações, rejeições isolamentos, erosões e solapamentos.
Nota-se um desenvolvimento à intolerância, a qual gera diversas formas
de violência e não permite o envolvimento entre os seres, pois ela é
aversão à solidariedade, ao respeito, à empatia, à heterogeneidade e à
cultura da paz.
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Já do ponto de vista interno, tem-se atenção especial para a o
projeto pedagógico, a visão da escola e a maneira como os agentes
escolares se relacionam entre si e com os alunos e as alunas. Por isso, é
necessário que haja uma proposta de ensino e planejamento pautados
no respeito, no diálogo e na busca por uma ação que “incida
adequadamente nos conteúdos, procedimentos e atitudes a serem
abordadas e nas estratégias organizativas, metodológicas e didáticas a
serem colocadas em funcionamento por [...] membros a comunidade
educativa (ALVILÉS MARTINEZ, 2012, p. 14). Caso não se vivencie
estas estratégias o fenômeno da violência escolar – bullying será um
agravante e legará malefícios a todos os atores envolvidos no contexto
da escola.
O bullying é um fenômeno ainda pouco elucidado na sociedade,
sobretudo, onde ele ocorre, isto é, nas escolas. Embora suas
consequências tem resultado em contextos indesejáveis e até, em
algumas situações, irreparáveis, ainda tem pouca difusão. Portanto, é
preciso orientar de que este comportamento, o qual ocorre de modo
sistemático em especial no recinto escolar, existe e corporifica-se pelas
práticas de agressividade sob várias formas. Conforme Silva (2010,
p.07) estes atos de violência são praticados por meninos e meninas, são
intencionais e tomam por vítimas alunos que se encontram incapazes de
fazer frente às agressões sofridas. Melo (2010, p. 16) concorda em
afirmar que o bullying não é um fenômeno novo e traz a seguinte
consideração:
O bullying não é novo, pois a violência que o caracteriza
sempre existiu. O que há de novo é a perspectiva de
estudo adotada no intuito de identifica-lo, preveni-lo e
combatê-lo O bullying está presente em qualquer lugar
onde haja relações interpessoais. Porém, é na escola que
ele se desenvolve de maneira perversa no cotidiano de
alunos e professores.

Como pode ser observado por meio das palavras de Melo (2010)
esta violação sistemática encontra na escola terreno propício ao seu
desenvolvimento que resulta em ambiente desfavorável à
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aprendizagem, em maus-tratos, situações vexatórias (que nunca
deveriam ser vividas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA e prejuízos que poderiam não ter existido caso a escola e seus
atores estivessem preparados para o enfrentamento deste caótico
fenômeno que além de todos estes malefícios contribui para o
isolamento e o sofrimento daquele que vivenciam esta realidade.
Logo, é urgente que se promova na escola atitudes interventivas
que se proponham não apenas viabilizar, mas também, prevenir e
intervir para a promoção de valores morais e como assegura Melo
(2010, p. 16) civilidade nos relacionamentos escolares, pois cenas de
bullying são muito recorrentes no intervalo e nas salas de aula, sendo,
portanto, necessário enfrentá-las. É válido mencionar que estudos sobre
a violência com adolescentes referenciados no Seminário Internacional
de Violências nas Escolas ocorrido em Brasília com apoio da UNESCO
apontam que o fenômeno ocorre com maior incidência entre os\as
adolescentes com idades de 11 a 14 anos nos centros urbanos (BLAYA,
2002, p. 39).
Desta forma, depreende-se que as ondas de afrontamento,
xingamentos, agressões físicas, verbais e de outras naturezas que
acontecem na escola são praticadas também por adolescentes. O
bullying é tão preocupante que um estudo realizado com 400 estudantes
de nível médio na capital pernambucana – Recife, oriundos de duas
escolas, sendo uma pública e outra privada, segundo De Souza e Ribeiro
(2005) apontou que 60%, ou seja, 240 estudantes confirmaram terem
praticado bullying nos últimos 30 dias.
A discussão sobre a temática é imprescindível, pois de acordo
com Fante (2005) apud Melo (2010, p.50) há uma escassez de
programas educacionais que incluam o combate e a prevenção do
fenômeno bullying em nossas escolas. Assim, a ausência de ações e
programas de erradicação deste fenômeno permitem não apenas o seu
surgimento, mas o crescimento e o desenvolvimento dele no ambiente
escolar e, mais precisamente, a ocorrência desse fenômeno entre pares,
isto é, entre meninos e meninos; meninas e meninos; meninas e meninas
que estejam frequentando as escolas do nosso Estado.
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Assim, alunos\as e professores\as necessitam de instrução e
orientação de como enfrentar esta realidade, para que o bullying não se
torne um empecilho para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social
do ser educando e professor\a que necessitam caminharem de mãos
dadas para o desenvolvimento pleno.
Para Alvilés Martinez (2012, p. 51) ele apresenta como
consequência do fenômeno descrito na ambiência escolar um fator
importante ao afirmar que o bullying:
É um processo que afeta a todos nós. Que na escola
aconteça o maltrato entre iguais é um reflexo de
processos de violência e maltrato que a própria sociedade
propicia no contexto dos valores que promove quando
constitui relações interpessoais entre seus membros que
carecem dos valores da cooperação, da colaboração e da
ajuda.

É possível perceber que este contexto de violência se configura
para a escola como um medidor que aponta o seu fracasso quanto ao
seu papel social e seu papel educacional, pois ela deve colaborar para
que o\a estudante encontre possibilidades de ampliação de saberes e o
desenvolvimento de valores que são promovidos em virtude das
práticas educativas.
Mesquita (2017, p. 27-28) também apresenta algumas
consequências relacionadas a ausência de enfrentamento ao fenômeno
bullying e seus efeitos na vida dos\as estudantes, ela diz que o bullying
ou cyberbullying refletem diretamente no comportamento do\a
adolescente e externa alguns sintomas habituais, os quais são:
Não quer mais frequentar as aulas (fobia), pede para
mudar de turma, apresenta queda do rendimento escolar,
dificuldade de atenção, uso exagerado do smartphone
(especialmente em aplicativos de comunicação
instantânea, atos deliberados de automutilação,
ocorrência de sintomas físicos, como dor de cabeça ou
estômago e suor frio, indicando o violento e elevado nível
de angústia a que está sendo submetido, irritabilidade
e/ou agressividade, tentativa de suicídio.
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Outro aspecto negativo do bullying está relacionado a ausência
da família no processo de formação do indivíduo, pois ela é essencial
no contexto de referência primária para o\a menino\a do ponto de vista
negativo ou positivo. Conforme Alivés Martinez (2012, p. 52) a família
assume um papel fundamental para que os\as filhos\as não se tornem
insensíveis, egoístas, e desenvolvam a falta de empatia. Portanto, os
pais devem ser enfáticos na reprovação do bullying, mas alguns pais se
tornam impunes e não utilizam de medida corretiva ao fenômeno.
Sendo assim, é preciso que os pais colaborem com os profissionais da
educação no enfrentamento a este tipo de violência.
Uma consequência lastimável do bullying e que afeta
diretamente os atores que o sofrem é a queda da autoestima. Conforme
(BANDEIRA e HUTZ, 2010, p.133) o conceito de autoestima tem sido
estudado e considerado como um importante indicador de saúde mental
na adolescência. Existe uma correlação entre autoestima, rendimento
escolar e aprovação social. Portanto, o fenômeno bullying afeta
diretamente a autoestima do indivíduo e coopera para que haja “a falta
de confiança social, o estresse e a minimização social” (ALVILÉS,
2012, p. 52). É importante salientar que a queda da autoestima faz surgir
o desânimo, a depressão que, a longo prazo, pode nutri desejos de
abandono escolar e até de interrupção da própria vida.
Bandeira e Hutz (2010, p. 133) asseguram que a autoestima está
relacionada à saúde mental e ao bem-estar psicológico e sua carência
está relacionada a certos fenômenos mentais negativos como depressão
e suicídio. Logo, é preciso que haja sensibilidade a respeito deste
aspecto, uma vez que ela se configura como um vetor negativo para
incentivar o adolescente a abandonar e ter sua aprendizagem
comprometida, podendo levá-lo, inclusive, a considerar o abandono dos
estudos como solução, além de cooperar para a formação social de um
ser humano deficitária, pois o indivíduo que possui a autoestima afetada
negativamente tende a sentir-se inferior e nega-se a acreditar em suas
potencialidades. Não se deve esquecer que ela, dentro deste contexto,
também alimenta o sofrimento, o qual ocasiona adoecimento e o desejo
pela morte, por isso é uma consequência psicológica desastrosa.
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Pode-se observar diante das consequências que o bullying não
poupa nenhum dos envolvidos e provoca em maior ou menor escala
condutas sofríveis, além de estas poderem comprometer a vida
profissional, pessoal e familiar no momento em que os atos ocorrem e
no futuro. Assim, estas condutas de agressividade no cotidiano escolar
permite o surgimento de contextos indesejáveis à vida do adolescente,
tornando-os vítimas de adoecimentos, de contextos de sofrimentos que
podem resultar em medos, inseguranças, sentimentos de ódio,
sentimento de vingança, fobias e em alguns casos levar ao suicídio e até
mesmo busca, como solução, retirar a vida do outro.
Do ponto de vista de perfis dos envolvidos Rigby (1997) afirma
que as vítimas de bullying costumam recorrer à evasão escolar. Os
agressores, por sua vez, conforme Farrington (1993), Craig et al (2000)
afirmam que há uma tendência e propensão ao uso de drogas e álcool e
engajamento a comportamentos criminais. Por isso, Lopes Neto (2005)
sugere a criação de ambientes onde sejam valorizados a amizade, a
solidariedade e o respeito à diversidade para que o bullying não deixe
suas marcas na vida do adolescente, portanto é preciso a criação de um
ambiente de paz na escola.
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CAPÍTULO 2
A RESPEITO DA FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA,
A PRÁTICA EDUCATIVA E ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS PARA O ENFRENTAMENTO AO
BULLYING ESCOLAR
Neste capítulo será refletida a função social da escola, a qual de
acordo com autores como Gómes e Sacristán (1998), Freire (2011),
Saviani (2012) está imbricada ao objetivo da educação. Assim, educar
é um processo formativo para a vida social e cultural e esta ação ocorre
para preparar o cidadão e a cidadã para a vivência em coletividade.
Neste sentido a revisão da literatura aponta que há estratégias que
cooperam para que se desenvolvam práticas capazes de transformar o
ser e este se insira no contexto social promovendo mudanças
significativas. Além disso, é possível refletir que a função social da
escola é fortalecida pela postura do\a professor\a, cuja prática em sala
de aula coopera para o surgimento ou fortalecimento de valores, tais
como: o respeito, a empatia, o diálogo, o respeito, a heterogeneidade e
o apreço a cultura da compreensão. Salienta-se que o favorecimento a
estes elementos contribui para o enfrentamento ao bullying escolar, o
qual impossibilita a formação cidadã e o processo de ensinoaprendizagem.
2.1 A função social da escola, prática educativa e o despertar de
um pensamento afetivo, solidário e empático na formação do
cidadão.
Ao longo de sua existência a espécie humana elabora
instrumentos como mecanismos para a sua sobrevivência, tais como:
normas, costumes, códigos e outros que lhes permite viver e estes
conforme Gómez e Sacristán (1998, p. 13) não são passados por meio
da genética. Portanto ela cria e executa sistemas para garantir à
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aquisição deste processo às novas gerações. Ainda conforme os autores
este “processo de socialização – costuma denominar-se genericamente
como processo de educação” (GÓMEZ; SACRISTÁN, 1998, p. 13).
Assim, o homem faz uso de sua capacidade cognitiva para a
construção de locais, espaços, ambientes capazes de haver a
socialização de saberes a fim de garantir a relação e sobrevivência dos
grupos humanos. Este ambiente de troca de experiência e saberes é
responsável ora pela reprodução dos saberes, ora pela transformação
dos mesmos, sendo chamado de escola. Evidentemente que este local
vem sofrendo alteração no transcorrer do tempo para atender as
necessidades do ser humano e, sem dúvida, do próprio estado, pois ela
cumpre uma função arrolada à formação do cidadão e preparo para o
mundo do trabalho, resultando isto como parte do processo inerente à
educação. Neste sentido, Libâneo (1998ª, p. 22) diz que “a educação é
o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que interferem
no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação
ativa com o meio natural e social.”
Preparar é um dos objetivos da escola sendo, pois, concebida à
ela esta função. Todavia, não é a única instância que cumpre tal papel,
há outras que também são responsáveis por este processo, a exemplo, a
família, a qual deve garantir no indivíduo a reprodução social e cultural.
Por conseguinte, a escola quando recebe em seu ambiente este ser em
formação advindo das mãos de suas famílias tem como desafio de,
paulatinamente, incuti-lhe as ideias, os valores, os conhecimentos e as
concepções que estruturam a sociedade assegurando o processo de
socialização.
Entretanto, reduzir a ação escolar e, da mesma forma, do\a
professor\a apenas ao preparo de cidadãos à aquisição de
conhecimentos fragmentados e para o mundo do trabalho é limitar as
possibilidades dispostas à instituição escolar. Partindo desta concepção,
faz-se relevante trazer à discussão o questionamento de Young (2007):
Para que servem as escolas?
Gómez e Sacristán (1998, p. 14) afirmam que “parece claro para
todos os autores e correntes da sociologia da educação que o objetivo
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básico e prioritário da socialização dos alunos/as na escola é preparálos para sua incorporação no mundo do trabalho.”
Ao discutir a relação escola e trabalho, Saviani (2012, p. 13)
evidencia que a escola tecnicista surge com um determinado fim que é
contribuir para o aumento da produtividade da sociedade, ou seja, a
escola estava preocupada em elevar seus membros a “aprender a fazer”
apenas. Neste âmbito, o papel da escola e do\a professor\a é preparar
para o mundo do trabalho, formar para exercerem e serem úteis as
instituições, as empresas, aos negócios e etc.
Por outro lado, em atenção a indagação levantada por Young
(2007) e diante da própria dinâmica social é inerente à condição humana
a necessidade de estabelecer-se como um ser público e fazer uso das
condições de respeito, de afeto, de solidariedade para as relações
interpessoais. Assim, Gómez e Sacristán (1998, p. 15) asseguram que
no processo de socialização na escola é “a formação cidadã para a sua
intervenção na vida pública. É dentro desta esfera que se deve promover
aos estudantes a oportunidade de desenvolverem suas atitudes, ideias e
valores”.
Desta forma, têm-se a partir da questão refletida, os verdadeiros
e necessários conhecimentos que devem ser (re) discutidos no recinto
escolar. Por isso, afirma Young (2007, p. 1297) que a escola tem “um
papel importante em promover a igualdade social”.
No tocante a este processo, a escola deve formar cidadãos
críticos-reflexivos, conscientes dos seus direitos e de seus deveres, bem
como refletir acerca da inserção social do sujeito aluno/a no grupo em
que está inserido e na sociedade em que se encontra. Reforçando o
pensamento estabelecido por Young (2007), tem-se Morin (2011, p.
31), segundo o autor, “o dever principal da educação é de armar cada
um para o combate vital, para a lucidez”, uma vez que o processo de
socialização nas escolas “algumas vezes e de forma implícita e em
outras explicitamente transmite, consolida, uma ideologia cujos valores
são o individualismo, a competitividade e a falta de solidariedade”
(GÓMEZ; SACRISTÁN, 1998, p.16).
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A escola não pode se fechar nestes valores, visto que eles
cooperam para o mal funcionamento da instituição, além de colaborar
para a vivência de inúmeras violências surgidas a partir do contexto de
individualidade, de competitividade e de ausência de solidariedade que
gera o desafeto entre os pares, contribuindo assim para “a negação da
generosidade” (FREIRE, 2011, p. 90). Desse modo, é fundamental que
a instituição escolar desenvolva mecanismos de socialização capazes de
colaborar com a sua função e ir de encontro aos procedimentos
advindos e muito presente ainda na escola que resulta da educação
bancária que de acordo com Freire (2011, p. 81) o saber é uma doação.
Sendo assim, não se percebe uma postura capaz de fazer fluir uma
educação emancipatória, capaz de permitir ao educando participar do
processo de construção de sua identidade.
Para alcançar resultados significativos a escola deve entender
que a prática educativa vivenciada em seu centro deve ser aberta às
mudanças, pois não é um processo linear e mecânico, deve enveredarse para um pensamento humanizado e afetivo, onde perceba-se uma
cultura voltada para a solidariedade e para a empatia no processo de
formação cidadã e que estes processos irão ocorrer no local mais
importante da sua estrutura física: a sala de aula.
Portanto, é preciso compreender que:
Em primeiro lugar, a vida da aula como a de qualquer
grupo ou instituição social pode ser descrita como um
cenário vivo de interações onde se intercambiam
explicitamente ou taticamente ideias, valores e interesses
diferentes e seguidamente enfrentados [...] Em segundo
lugar, o processo de socialização na escola, como
preparação para o mercado de trabalho, encontra hoje
fissuras que são importantes que se referem às
características plurais e às vezes contraditórias entre os
diferentes âmbitos do mercado de trabalho [...] Em
terceiro lugar, a correspondência da socialização escolar
com as exigências do mundo do trabalho dificultam a
compatibilidade com as demandas de outras esferas da
vida social com a esfera política, a esfera do consumo e
a esfera das relações de convivência familiar nas
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sociedades formalmente democráticas.
SACRISTÁN, 1998, p. 19-20).

(GÓMEZ;

Percebe-se que a escola é um terreno heterogêneo. Nela há
vários domínios que não permitem ser homogênea e, por isso, pensá-la
como um ambiente uniforme é reduzi-la a uma condição que não lhe é
própria, porque nela suas contradições e seu distinto público já
asseguram a necessidade de estender suas ações para alcançar os
diversos atores para inseri-los no contexto de formação e ir de encontro
à ideologia do individualismo, da concorrência, do desafeto e da falta
de solidariedade.
Logo, se por um lado a escola deve ensinar para a formação
cidadã e preparar para a vida laboral, cabe-lhe também o papel de
formar para a vida coletiva, na qual os valores que acentuem a condição
humana lhe sobressaiam. Claro que para tal resultado é preciso a
consciência de que a escola é plural (heterogênea) diversa, porém: como
é possível compreender o homem ou formá-lo dentro de um contexto
onde os valores do individualismo, da ausência de afeto, da ingerência
da solidariedade têm se tornado tão marcante? É necessário ensinar as
dimensões humana nas quais é possível encontrar o senso de
coletividade, a afetividade, o respeito, o amor e a compreensão.
Salienta-se que “compreender o humano é compreender sua unidade na
diversidade, sua diversidade na unidade, É preciso conceber a unidade
como múltiplo, a multiplicidade do uno” (MORIN, 2011, p.50).
Freire (2011, p. 57) assegura que o ideal é que na experiência
educativa, educandos e educadoras e educadores juntos convivam.
Conviver é um exercício que permite a escola, independente das
múltiplas realidades e contextos estar aberta à diversidade sociocultural
e, assim, cumprir o seu papel para com aqueles que nela adentram.
É preciso entender que não há uma fórmula específica para a
conquista de resultados ímpares no papel da escola, mas é importante
aceitar que um ator incumbido de atribuições que cooperam para o
alcance de uma formação humanizada é o\a professor\a.
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Conforme o artigo 3 da Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma
desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao
longo da vida.

Chama-nos a atenção os princípios II, III, IV, XI e XII, pois eles
direcionam a prática educativa para um olhar diferenciado, pautado no
respeito ético, político, cultural. Convocando o/a professor/a ter uma
postura diferenciada no recinto da sala de aula, com intenção de
promover e assegurar estes pilares é necessário que a prática docente ou
as estratégias tomadas pelo/a professor/a sejam diversificadas levando
em consideração a proposição de desafios, o respeito à diversidade com
promoção de diálogos entre os\as estudantes e considerar sempre a fala
do/a aluno/a. Portanto, na educação moderna o/a professor/a é um/a
transformador/a que desperta a emancipação, a autonomia, a criticidade
e dar sentido as questões trazidas pelos estudantes a fim de compreender
a natureza humana através do olhar de quem está em formação, ou seja,
trata-se de pensar certo, isto é:
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Não é transferir, depositar, oferecer, doar ao outro,
tomado como paciente de seu pensar a inteligibilidade
das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do
educador que pensa certo é, exercendo como ser humano
a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com
quem se comunica, a produzir sua compreensão do que
se vem comunicado. (FREIRE, 2011, p. 38-39)

Antoni Zabala (1998) na obra a prática educativa traz
considerações importantes para o fazer do\a professor\a. Ele considera
três dimensões para que haja uma prática educativa significativa, a
saber: a conceitual, a procedimental e a atitudinal.
Na primeira, o\a professor\a deve atentar para o que vai ensinar.
É neste momento que se requer a ativação dos conhecimentos prévios.
Freire (2011, p. 31) evidencia que o/a professor/a deve respeitar os
saberes dos\as educandos\as, isto é, considerar as experiências que têm
os\as alunos\as. Na segunda, a chamada dimensão procedimental é
importante que seja observada as necessidades, a diversidades dos\as
estudantes. Perrenoud (2001, p. 61-62) traz uma reflexão de que “um
sistema de ensino caracteriza-se por sua maneira particular de formar
grupos relativamente homogêneos de alunos, regulamentando a
heterogeneidade que resta e que os educadores terão de enfrentar em
sua ação pedagógica cotidiana”.
Assim, pode-se dizer que a escola ainda não está preparada para
lidar com multiplicidade de pessoas que entram em seu recinto, em
especial a sala de aula, para serem por ela formadas e preparadas para
os fins a que se propõe a educação escolar. Desta forma há o
descumprimento do princípio III do artigo 3º da LDB, uma vez que este
afirma que a prática educativa deve considerar a pluralidade de ideias,
portanto, é necessário que o/a professor/a analise as possibilidades que
devem ser vivenciadas na sala de aula com respeito à diversidade, a qual
por sua vez não é discriminatória, pois rejeita “a prática preconceituosa
de raça, de classe, de gênero” (FREIRE, 2011, p. 37).
Por fim, apresenta a dimensão atitudinal, a qual não espera
apenas os resultados que se relacionam ao conteúdo, mas estão
associados ao desenvolvimento de ações pautadas no respeito, na
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afetividade, na solidariedade com ênfase na relação interpessoal
permeada de generosidade, isto é, na formação de um ser consciente de
seu papel humanitário onde há a vivência de sentimentos, contribuindo
para o despertar de empatia e de alteridade. Para Morin (2011, p. 86) é
importante viver-se a ética da compreensão, a qual é “a arte de saber
viver”. Portanto o trabalho na sala de aula deve ser pautado na dimensão
da compreensão humana e buscar entender que se aprende em conjunto.
Logo, a prática educativa diz respeito ao fazer do/a professor/a
e ela se configura como uma estratégia para criar possibilidades de
transformação do/a aluno/a. É notório que não se trata de um simples
fazer, mas um realizar consciente, intencional, que busque a
transformação do/a estudante para ter uma formação digna. Por isso,
“um dos objetivos de qualquer bom profissional consiste em ser cada
vez mais competente em seu ofício” (ZABALA, 1998, p. 13).
É preciso, pois, que ações sejam repensadas na sala de aula para
que a formação não adquira um caráter apenas acadêmico com ênfase
no preparo para a vida profissional, contudo pensar na formação
integral é um desafio e conforme Freire (2011), Zabala (1998), Morin
(2011) a peça mais fundamental para este processo inicia-se na relação
professor/a - aluno/a.
2.2 A que se destina a prática educativa?
A função educativa da escola ultrapassa a função reprodutora do
processo de socialização, já que se apoia no conhecimento público (a
ciência, a filosofia, a cultura, a arte) para provocar o desenvolvimento
do conhecimento de cada um de seus alunos\as (GÓMEZ;
SACRISTÁN, 1998, p. 21-22).
Por isso, é indispensável que a escola aja e exija dos que
trabalham nela processos de socialização que atendam as necessidades
das novas e futuras gerações. Gómez e Sacristán (1998, p. 22) intitulam
esta sistemática de “mediação crítica da utilização do conhecimento”,
ou seja, “a escola deve utilizar este conhecimento para compreender as
origens das influências, seus mecanismos, intenções e consequências
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[...] para o indivíduo e a sociedade desse tipo de processos de
reprodução” (Ibdem, 1998, p. 22).
Ao discutir-se esta questão, as reflexões apontam que é função
educativa promover diálogos, assim, o ser que frequenta a escola recebe
influências as quais cooperarão para o respeito à pluralidade existente
na comunidade e grupo\s social\is, ofertando a todos a oportunidade em
meio as marcas discriminatórias e inseridos numa sociedade não
democrática o direito de fala. Logo, o diálogo é um elemento
fundamental no preparo do\a aluno\a que deve sentir-se representado no
contexto escolar.
Conforme Perrenoud (2001, p. 61) “um sistema de ensino se
caracteriza por sua maneira e alunos” sob esta ótica é notória a visão de
que a individualidade de cada estudante tem de ser compreendida, mas
não deve ser o único elemento trazido à tona ou ser motivo único de
preocupação da prática educativa ou postura pedagógica. É preciso
evidenciar que, embora os estudantes tenham suas individualidades
constituídas, mas eles deverão ser preparados para o exercício da
solidariedade ou da vivência coletiva.
É necessário pensar esta nuance, porque na experiência
educativa “se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos
não pode ser alheio à formação moral do educando” (FREIRE, 2011, p.
34-35). Porquanto, “saber que devo respeitar à autonomia, à dignidade
e à identidade do educando e, na prática, procurar a coerência” (Idem,
p. 61) é uma condição imprescindível para que a função educativa
alcance resultados significativos na promoção do respeito à
heterogeneidade e seja uma constante e concretude na escola.
A lógica da homogeneidade enrijece um trabalho pautado na
dimensão humana que represente, de fato, a real conjuntura escolar no
sentido de ter-se pessoas com diferentes pensamentos e aspirações e,
por isso, existe um motivo que a escola deve organizar sua prática em
estratégias não homogeneizantes, o qual é conscientizar-se da natureza
plural, portanto ela deve estar pronta para promover igualdade de
oportunidades, com respeito e com apreço à cultura da paz onde se

- 57 -

insere a dinâmica de difusão de conhecimentos das experiências de vida
dos\as alunos\as e de suas atitudes.
É evidente que as estratégias pedagógicas devem considerar o
saber do\a aluno\a, pois conforme Gómez e Sacristán (1998, p. 25) “a
criança chega à escola com um abundante capital de informação e com
poderosas e acríticas pré-concepções sobre os diferentes âmbitos da
realidade”. Em outras palavras, o saber de mundo do\a educando\a, as
experiências vividas, o conhecimento prévio não pode estar alheio às
estratégias tomadas pela escola e, consequentemente, pelo\a professor\a
para aperfeiçoamento do\a aluno\a. “Na visão bancária o saber é uma
doação dos que se julgam sábios aos que jugam nada saber” (FREIRE,
2011, p. 81).
Seguir por esta concepção é uma estratégia inexpressiva e que
acaba nutrindo violência sobre o\a educando\a, pois o\a discrimina e
acentua a visão de que o\a aluno\a não possui conhecimentos. Logo, a
prática educativa deverá enveredar-se por uma ação contrária ao
depósito, à transferência, ao arquivamento de informações nos\nas
alunos\as, haja vista ela menosprezar o que há de mais importante no
processo de construção de conhecimento – o saber do\a alunado\a. É
preciso transformar a vida da aula e da escola, de modo que se possam
vivenciar práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que introduzam a
solidariedade, a colaboração, a experimentação compartilhada, assim
como a outro tipo de relações ao conhecimento e a cultura que
estimulam a busca, a comparação, a crítica, a iniciativa, a criação.
2.3 A prática pedagógica, estratégias necessárias para o
desenvolvimento de ações positivas que colaborem para o
enfrentamento à violência e sua relação com as teorias de
aprendizagem.
As estratégias são instrumentos para a efetivação da proposta
curricular e desenvolvimento nos alunos de saberes necessários à vida.
De acordo com Gómez e Sacristán (1998, p. 56) o problema da
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educação se relaciona ao fato de que a prática vivenciada na escola e na
sala de aula, muitas vezes, não se concretiza com a participação crítica
dos\as alunos\as nem leva em consideração as suas experiências
comunitárias. Para contrariar esta postura é preciso entender que o\a
estudante também é responsabilizado\a pelo andamento das ações no
espaço escolar e deve atuar em prol da transformação de si e do outro.
Trata-se de um comprometimento que transforma a sala de aula de
modo que se possam vivenciar experiências que se consolidarão no
campo das ações grupais, coletivas e promotoras de ações afetivas,
sendo dirigidas ou recebendo a mediação, portanto, do\a professor\a.
Segundo Gómez e Sacristán (1998, p. 61) as estratégias tomadas
pelo\a professor\a deveriam cooperar para que a aula se tornasse um
momento de negociação de concepções e representações da realidade e
não um momento ou espaço para a imposição. Sendo assim, é dada a
relevância de enfrentar qualquer forma de transferência de
conhecimentos, cabendo ao professor a responsabilidade de dinamizar
a sua prática, isto é, o seu fazer com ênfase ou foco no\a aluno\a e suas
percepções sobre o mundo, a vida, a estrutura em que se encontra
inserido\a socialmente.
Faz-se necessário explicitar que o\a professor\a é o indivíduo
responsável pelo processo de ensino-aprendizagem no ambiente que
pode ser tido como o coração da escola: a sala de aula. Neste local, todas
as ações cometidas devem cooperar para o crescimento dos\as
estudantes em formação.
Embora a sala de aula seja um espaço físico delimitado dentro
da escola, ela deve ser um ambiente pensado para receber os\as
diversos\as alunos\as para que haja a vivência de fenômenos e
processos de aprendizagem, os quais se reportem à vida cotidiana. Por
este motivo, a prática do professor deverá não se fundamentar nem
exercer-se por uma concepção de “transferência” (GÓMEZ;
SACRISTÁN, 1998, p.48) ou, como denominou Freire (2011) bancária,
contudo deverá partir de uma vontade de transformação do indivíduo
que se tem em mãos para, por meio do fazer prático, isto é , do fazer
docente ter-se uma intenção pautada no formar cidadãos aptos à
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sociedade e que estão inseridos sem perder de foco à dimensão
humanizada, a qual deverá incumbir-se o respeito, a solidariedade, o
afeto, a empatia e a alteridade tornando a prática pedagógica singular,
pois, por meio dela, é possível alcançar a formação do\a aluno\a mais
completa e integral.
Em vista disto, o trabalho em sala de aula, o fazer docente, deve
ser abordado com\ em respeito à complexidade, à riqueza (existente na
sala), à ambiguidade, tratando a contrariedade (visto que a escola é um
local heterogêneo) como fatores indispensáveis em sua dinâmica, sendo
estes fatores precisos à formação que vão além da formação
propriamente escolar e acadêmica. Isto posto, a palavra de ordem é a
compreensão, visto que ela se abre ao entendimento e situa-se numa
prática investigativa capaz de promover na sala de aula o direito de
todos aprenderem num ambiente rico em respeito e amor.
E,
a aprendizagem escolar é um tipo de aprendizagem por
se produzir dentro de uma instituição com uma clara
função social, onde a aprendizagem dos conteúdos do
currículo transforme-se no fim específico da vida das
relações entre os indivíduos que formam o grupo social.
(GÓMEZ; SACRISTÁN, 1998, p.49).

Dessa forma, a postura e o fazer do professor não pode seguir
por uma pedagogia onde o papel do professor seja difundir apenas a
instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e
sistematizados logicamente (SAVIANI, 2012, p. 06). Assim, as práticas
pedagógicas não devem apenas estar à favor de um paradigma que vise
a racionalidade, eficiência e produtividade, cujo enfoque seja o
operacional.
Para Saviani (2012, p. 12) a prática voltada para este olhar tende
a ser tecnicista, na qual o professor assume junto ao aluno posições
secundárias. Eles são relegados à condição de atender as necessidades
que estão imersos, ou seja, volta-se para à necessidade mercadológica.
Por outro lado, uma concepção que deve ser mencionada é a críticareprodutivista, que consiste “na reprodução das desigualdades sociais”
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(ibdem, p. 20), ou seja, a reprodução do status quo e embora haja uma
crítica aos processos pedagógicos que se veiculam como instrumentos
para adequar o ser – neste caso os alunos e as alunas - aos interesses dos
que constituem as classes dominantes não consideram o saber, o pensar
e a pluralidade de ideias que trazem os\as estudantes ao recinto sala de
aula.
Convém ter em mente a prática pedagógica, o fazer do\a
professor\a, para o enfrentamento de diversos problemas quando se
encontra fortalecida num paradigma que desconsidere o ser, o aprender
coletivamente, o sentir (inclui-se aqui os almejos, os medos, o perceber
o outro, o colocar-se no lugar do outro) e o agir. O interessante é pensar,
pois, em estratégias que cooperem para a liberdade, para a autonomia
do\a estudante, para a sua intervenção no local de sua formação e
comunidade que está inserido, permitindo-lhe ser aberto\a às
possibilidades de transformar a sua própria vida e construir pontes de
transformação para o outro por meio do respeito, da tolerância e da
afetividade aprendida em sala de aula sendo possível exercitar, em
condições reais, ou seja, no cotidiano.
O trabalho diário do\a professor\a em sala de aula não é um fazer
simplificado. Ele\ela tem inúmeras atribuições que vão dos aspectos
administrativos, pedagógicos e que ultrapassam a reponsabilidade
concernente à prática pedagógica, a exemplo, pode-se citar: a
orientação pessoal, o aconselhamento, os princípios básicos da
educação doméstica e etc.
Portanto, além de ordenar, organizar, planejar, aplicar, corrigir,
dar devolutivas, e alcançar resultados quanti-qualitativos, ele não pode
esquecer que o professor ou a professora deve assumir a licenciosidade
numa perspectiva transformadora, a qual passa a ser um paradigma a
ser seguido e, diante deste contexto, é preciso considerar o\a estudante
em sua totalidade, tecendo e costurando ações em prol do
antiautoritarismo, visto que o\a professor\a não é o\a detentor\a do saber
nem nele\a se encontram todas as alternativas para a solução dos
problemas que afetam a dinâmica da sala de aula, mas ele\ela é um\a
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mediador\a das práticas que se desenvolvem neste recinto. Logo, um
aspecto que deveria ser sempre considerado é o diálogo.
“O diálogo entre professoras ou professores e alunos ou alunas
não os torna iguais, mas marca a posição democrática entre eles e elas”
(FREIRE, 2011, p.162). Para a transformação do estudante é essencial
a conversa que se abre ao outro. Ao tecer considerações sobre a
pedagogia da esperança Paulo Freire (2011) discute a assunção do
diálogo como método ou prática capaz de promover a interação entre
professores\as e alunos e alunas, colaborando para a troca de ideias e
põe os indivíduos a exercerem o pensamento crítico-reflexivo, sem
negar os diversos saberes que envolve esta prática e os sentimentos que
são nutridos no momento da interação, assim, contrariando o
pensamento ou postura autoritária. O diálogo pedagógico implica numa
abertura ao conteúdo e no contexto da sala de aula, numa perspectiva
transformadora, que não obstaculiza outros elementos fundamentais à
dinâmica neste ambiente, a saber: o afeto, a empatia, a cooperação e a
solidariedade.
Através desta iniciativa o\ professor\a precisa empreender
esforços para que seu fazer na sala de aula transcorra de modo a trazer
para o centro da atuação e contexto de produção o\a educando\a, ferindo
ou interpondo-se à concepção bancária, cujo “saber é uma doação dos
que se julgam sábios aos que julgam nada saber”. (FREIRE, 2011,
p.21). Por isso, a prática pedagógica de caráter transformador fere os
pilares da pedagogia opressora na qual:
a) O professor é o que educa, os educandos, os que são
educados; b) O educador é o que sabe, os educandos, o que
não sabem; c) O educador é o que pensa; os educando, os
pensados; d) O educador é o que diz a palavra, os
educandos, os que escutam docilmente; e) O educador é o
que disciplina, os educandos, disciplinados; f) O educador
é o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que
seguem a prescrição; g) O educador é o que atua, os
educandos, os que têm a ilusão de quem atuam, na atuação
do educador; h) O educador escolhe o conteúdo
programático, os educandos, jamais ouvidos nesta escolha,
se acomodam a ele; i) O educador identifica a autoridade
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funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos
educandos; estes devem adaptar-se às determinações
daquele; j) O educador, finalmente, é o sujeito do processo,
os educandos, meros objetos (FREIRE, 2011, p.82-83).

Logo, pensar e, consequentemente, agir por estas premissas é
anular uma postura docente estruturada no respeito ao educando.
Assentar o fazer docente nesta concepção, acima descrita, é colocar a
prática pedagógica ou estratégias a serviço do autoritarismo, o qual
nega a diversidade, a heterogeneidade, presente na instituição escolar
sobretudo na sala de aula onde ocorrem as principais relações
pedagógicas que influenciam diretamente na formação cidadã do\a
estudante, mas também nos aspectos que se relacionam ao
desenvolvimento atitudinal. A proposta é, pois, de uma estratégia
pedagógica orientada para considerar a multiplicidade de fatores, tais
como o respeito, a afetividade, a empatia e a solidariedade
indispensáveis à conduta humana salutar.
Gómez e Sacristán (1998, p.62) asseguram que para isto é
conveniente “partir da cultura experiencial do\a aluno\a e criar na aula
um espaço de conhecimento compartilhado”. E sobre este
compartilhamento Perret-Clemont e Schubauer-Leoni (1989, p. 575)
afirmam que é um processo fundamental à aprendizagem da vida
humana, pois:
Implica ações e pensamentos tanto quanto emoções,
percepções, símbolos, categorias culturais, estratégias e
representações sociais. Ainda que descrito frequentemente
como um processo individual, a aprendizagem é também
uma experiência social com vários companheiros – pais,
professores\as, colegas, etc. (PERRET-CLEMONT E
SCHUBAUER-LEONI, 1989, p. 575).

Gómez e Sacristán (1998, p. 64) complementam que a função
do professor em sala de aula:
Será facilitar o surgimento de contexto de compreensão
comum e trazer instrumentos procedentes da ciência, do
pensamento e das artes para enriquecer esse espaço de
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conhecimentos partilhados, mas nunca substituir o
processo de construção dialética deste espaço (Gómez;
SACRISTÁN, 1998 p.64).

Considera-se inegáveis tais visões e, por isso, conduzir os\as
estudantes a uma aprendizagem plena, isto é, enfatizando os saberes e
seus valores é um requisito relevante na prática do\a professor\a em sala
de aula, uma vez que ela será essencial para que haja trocas afetivas e
de saberes entre os envolvidos no processo de aprender e ensinar no
espaço em questão. É importante salientar que este processo permitirá
não apenas o aprender, mas também a vivência de ações precisas para
enfrentar um dos grandes problemas que afetam à aprendizagem,
coopera para o aparecimento de quadros inapropriados que atrapalham
a função da escola, a intenção da prática educativa e coloca em risco o
fazer do\a professor\a para o alcance da formação cidadã plena, trata-se
do bullying.
Se por um lado o\a professor\a compreende e realiza suas ações
em prol do desenvolvimento do\a educando\a o fenômeno bullying
consegue
desconfigurar
toda
intencionalidade
para
o
crescimento\desenvolvimento salutar da função, prática pedagógica e
interfere de tal modo que dificulta o fazer do\a professor\a direcionado
para o crescimento do\a alunado\a para os fins que se propõe a
educação. Conforme Cardoso et al (2016, p.194) o bullying é um
fenômeno de extrema complexidade e que precisa ser investigado de
maneira profunda, para que seja possível compreender suas diversas
facetas.
Assim sendo, o bullying precisa ser bastante discutido, em
especial, nas escolas onde ele costuma se apresentar como uma prática
que envolve relação de poder e tem a intenção de provocar dor,
sofrimento e angústia. Também é na escola que ele é visto como algo
natural, interpretado como brincadeiras ou fase da infância e\ou
adolescência, todavia no Brasil o tema é tão sério que o governo
brasileiro instituiu um programa de combate ao fenômeno por meio da
lei nº 13.185 de 2015, cujo objetivo é desenvolver ações nas escolas que
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enfrentem esta conduta que traumatiza as suas vítimas. Mediante o § 1o
do artigo um desta lei considera-se bullying:
Todo 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 desequilíbrio de
poder entre as partes envolvidas.

Percebe-se que há uma intencionalidade, a qual segue um
movimento contrário a intencionalidade da prática pedagógica
exercitada pelo\a professor\a transformador. Se o\a professor\a
desenvolve práticas empáticas, o bullying desenvolve intimidações; Se
o\a professor\a desenvolve práticas afetivas, o bullying desenvolve dor
e angústias; Se o\a professor\a desenvolve solidariedade e respeito à
diversidade, o bullying desenvolve a relação de desequilíbrio de poder
e imposições preconizantes. Infelizmente, este fenômeno tem ocorrido
dentro das salas de aula e cooperado para resultados, consequências
indesejáveis, suas causas precisam ser analisadas e para tal a prática
pedagógica pode ser uma forte aliada ao enfrentamento diante das
relações estabelecidas durante a aula.
Logo, é necessário que o\a professor\a está atento aos eventos
que ocorrem no espaço de socialização entre os\as alunos\as. As
estratégias tomadas pelo\a professor\a deverão seguir pela compreensão
que a sala de aula é um ambiente favorável e capaz de promover
transformações nos\as alunos\as, levando em consideração o
protagonismo dos próprios adolescentes que compõem o principal
espaço de aprendizagem, a sala de aula.
Assim, é preciso que as estratégias pedagógicas cooperem para:
a) Ensinar para a compreensão:
O\a professor\a deverá direcionar, canalizar, seu fazer para a
valorização do entendimento e compreensão de que somos humanos\as
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e estamos todos e todas em constante mudança. Há uma contínua
necessidade de refletir-se que o ser humano possui defeitos e
qualidades, pois o homem é um ser incompleto. Pensar que apenas o
professor e a professora são os únicos que influenciam na sala de aula
é uma concepção bastante distante de uma prática educativa que
valorize a multiplicidade e heterogeneidade. É imprescindível que os\as
mediadores\as desenvolvam a noção de compreensão no\a aluno\a.
Permitir, entender “não é simplesmente um processo de influência do
passado sobre o presente. Deve ser um processo que possibilite ao
educando se auto educar, despertar a consciência e responsabilidade
ante os valores essenciais à vida” (SANT’ANNA; MENEGOLLA,
2002, p.16).
Isso permite compreender que as ações na sala de aula não é
um processo de transmissão ou imposição dos valores culturais
assimilados pelas gerações mais velhas, mas um processo de troca que
pode ocorrer nas relações estabelecidas em sala de aula e mediada pela
prática docente. Por isso, o grande desafio é ensinar para a
compreensão, visto que, se este movimento estiver intencionado na
prática pedagógica, haverá a “garantia da solidariedade intelectual e
moral da humanidade” (MORIN, 2011, p. 81). E isto implica numa
projeção capaz de respeitar a visão de mundo, as ideias, os valores do
outro e o amor.
b) Ensinar para a solidariedade:
A escola possui um desafio muito singular. Quanto instituição
ela reúne pessoas diferentes, advindas de etnias, crenças, culturas e
práticas sociais distintas. Estes aspectos definem a condição humana e
diversidade existente na instituição escolar.
Por um lado, é importante construir-se uma escola plural, mas
é preciso que ela esteja aberta à solidariedade para entender que as
relações no recinto escolar, em especial a sala de aula, serão possíveis
com apreço ao comprometimento que as pessoas assumem uma com as
outras para fim do bem-estar e cuidado humano.
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Para Tognetta e De Assis (2006, p. 56) “a solidariedade é uma
virtude necessária à experiência humana da convivência”. Por meio
dela é possível haver um elo entre os indivíduos com fim de estabelecer
tolerância e cooperar para que os sujeitos dispostos a esta condição
pratiquem o respeito mútuo, a compreensão e a expressão de
sentimentos dentro da sala de aula.
c) Ensinar para a afetividade:
A prática pedagógica deve ser realizada com vista a vivência
do amor entendido como querer bem ao próximo e aceitar as diferenças.
É notório que para o\a professor\a desenvolver práticas que despertem
este sentimento entre os\as estudantes na sala de aula, faz-se necessário,
antes de tudo, preparar os caminhos dos\as estudantes para o respeito à
dignidade de cada um, sendo esta concretizada na escola.
De acordo com Freire (2011, p. 90), o fazer do\a professor\a
deverá assentar-se no respeito aos seus\suas alunos\as, o qual coopera
para despir o\a professor\a de arrogância, permitindo-lhe preencher-se
de generosidade por seus\suas alunos\as e desenvolver uma prática
transformadora na sala de aula, onde deverão a afetividade e a
expressão dos sentimentos serem uma urgência, porque a ausência
destes valores tem contribuído para a existência de ambientes de ensino
deficitário e é importante salientar que “a afetividade não se acha
excluída da cognoscibilidade” (FREIRE, 2011, p.138).
Além disso,
é preciso [...] reinsistir em que não se pense que a prática
educativa vivida com afetividade e alegria prescinda da
formação científica seria e da clareza política dos
educadores e educadoras. A prática educativa é tudo isso:
afetividade, alegria, capacidade científica, domínio
técnico e serviço da mudança ou, lamentavelmente da
permanência do hoje (FREIRE, 2011, p.140).
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d) Ensinar com respeito a heterogeneidade
O processo de ensino e as estratégias tomadas pelo\a professor\a
para o alcance de resultados satisfatórios que desenvolvam o ser no
âmbito cognitivo, além de atender as necessidades para a vivência
plena, não são ações simples. Elas perpassam pelo desafio de entender
a diversidade existente na sala de aula, bem como respeitá-la,
considerando as dimensões que se dão no respeito à emancipação do ser
em transformação, de sua autonomia, de sua criticidade e com foco na
interação, na afetividade e na alteridade, a qual é assimilada como uma
visão e conduta de colocar-se no lugar do outro. Dessa forma, preparar
o estudante ou a estudante não apenas para o processo de saberes, mas
também para o conhecimento, o trabalho, a sociedade, o mundo e as
relações que são tecidas dentro deste complexo que requer cada vez
mais pessoas aptas à boa convivência.
A escola é o local de preparação e de ensaio para as futuras
realidades que o\a aluno\a enfrentarão no dia-a-dia e um dos fatores que
o\a professor\a deve possuir em mente e considerar em sua prática ou
estratégias faz menção ao ensinar com respeito à heterogeneidade.
Morin (2012, p.43) em Os Setes Saberes para a Educação afirma que
a sala de aula deve estar pautada na dimensão humana.
Diante desta condição, elucida-se que os homens são diferentes
na sua maneira de pensar, de questionar, de inspirar-se, por isso o\ a
professor\a tem um desafio contínuo que é direcionar a sua prática ao
atendimento do diferente, das múltiplas necessidades em sala, das
várias formas que podem ser considerada para a promoção do saber,
tornando a capacidade de interagir plural em meio a diferentes atores e
buscando contemplar as diferenças existentes na sala por meio de
diversas situações de aprendizagem para promover a integração e
socialização de saberes. Portanto:
A sala de aula, dos indivíduos e dos grupos que nela se
desenvolvem, tem muitas formas diferentes de ser e
diversos modos de manifestação em virtude das trocas e
interações que se produzem, tanto na estrutura das tarefas
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acadêmicas como nos modos de relação social que de
estabelecem (GÓMEZ e SACRISTÁN, 1998, p. 81).

Logo, o papel do\a professor\a é ensinar com atenção à
heterogeneidade para que seja possível, em meio as diferenças, haver a
promoção de saberes plurais e, deste modo, ocorrer a partilha de
conhecimentos e haver o fomento a atitudes que cooperem para o
relacionamento positivo entre os\as adolescentes na escola para
propiciar a aprendizagem a todos por meio de diferentes tipos de
atividades. Assim, o\a professor\a deve conhecer bem a realidade em
que atua para melhor ajudar os estudantes.
e) Ensinar para a promoção da cultura da paz e enfrentamento à
violência
A escola é um espaço de convivência onde acontecem inúmeras
relações. Ela é também um ambiente que deve ser propício à
aprendizagem significativa, na qual os atores escolares assumem
importante responsabilidade neste processo. Infelizmente, o aprender
tem sido interrompido ou sofrido influências negativas que atrapalham
o papel da escola e enfraquecem as práticas pedagógicas do\a
professor\a, cujas ações buscam o preparo do\a aluno\a para a vida
acadêmica e pública. Um destes fatores é a violência na ambiência
escolar que muitas vezes ocorre de modo intencional, repetitivo e causa
danos físicos e psicológicos aos membros desta comunidade.
É conveniente salientar que, conforme o texto norteador da
educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a escola é
um dos espaços onde se efetiva os processos formativos, os quais
conduz os\as educandos\as à cidadania e deve favorecer as boas práticas
sociais, promovendo-lhes a lucidez para enfrentar os diversos contextos
em que estão ou serão inseridos na dinâmica social. Portanto, vivenciar
a cidadania é oferecer a oportunidade de saber conviver e promover a
cultura da paz. Neste sentido, a prática pedagógica pode oferecer
subsídios para que haja tal promoção e assim haver o enfrentamento às
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violências ocorridas no recinto escolar dispensada aos\às alunos\as,
professores\as, aos profissionais que fazem parte da instituição.
O que as escolas precisam é tornar o diálogo uma atividade
natural, evitar os julgamentos prévios, respeitar as individualidades e
sensibilizar os seus partícipes de que ela é um ambiente aberto ao
entendimento e à aceitação do outro em meio a pluralidade de ideias,
de concepções, de valores, de pessoas distintas, afinal, por meio desta
perspectiva, é possível desenvolver ações de enfrentamento à violência
que afeta as relações, as aprendizagens, a essência da escola que é
promover o saber e o preparo cidadão. Havendo uma prática que
favoreça ou dinamize a compreensão haverá o incentivo à cultura da
paz, a qual não deve ser entendida como:
Uma tentativa de unificar culturas ou mesmo substituílas por uma única cultura. A rigor, não existe “uma
cultura da paz”, mas sim “culturas de paz”. A expressão
“cultura da paz”, no singular deve, pois, ser entendida
como um “coletivo”, não como proposta de
homogeneizar culturas ou estabelecer uma monocultura
[...] O que se pretende a cultura da paz é ser a soma e a
interação daqueles vários elementos de culturas diversas
que promovem a paz (TAPETY, 2012, p. 21).

Por conseguinte, as práticas pedagógicas devem favorecer as
boas relações entre os membros que compõem a escola. Não implica
dizer que não haverá contextos de conflitos, pelo contrário, haverá
sempre dissensos, diferenças de pensamentos, de entendimentos, da
maneira de enxergar a vida, mas é importante que “a escola deverá
incutir nos alunos o respeito pela diversidade humana em todos os
sentidos” (NUNES, 2011, p. 41).
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CAPÍTULO 3
PERCURSO METODOLÓGICO NECESSÁRIO
PARA A COMPREENSÃO DO OBJETO DE
PESQUISA
Neste capítulo estão dispostas as informações metodológicas da
pesquisa desenvolvida ao longo do de todo o estudo ocorrido ao longo
do mestrado. Optou-se pela permanência dessa etapa, porque ela serve
como norte para outros estudiosos\as e interessados\as que queiram usar
essa abordagem para enfrentar o bullying praticados com adolescentes.
Assim, inicia-se o capítulo discorrendo sobre a abordagem
qualitativa, a qual permitiu que as ações fossem assentadas nos valores
e processo de escuta dos atores envolvidos com o estudo, além disso,
aponta-se o método da pesquisa-ação como eficaz nos estudos
educacionais, uma vez que ele coloca o pesquisador em contato direto
com o aspecto social analisado, isto é, o bullying com adolescentes.
Portanto, apresentam-se os elementos que cooperam para a efetivação
da pesquisa, bem como as técnicas utilizadas para a coleta de dados para
o tratamento adequado, a posteriori, na análise dos dados.
O caminho metodológico foi de suma relevância e contribuiu de
modo bastante singular para o processo de formação de professor de
Língua Portuguesa para a utilização dos livros cartoneros no
enfrentamento ao bullying escolar. Logo, mantém-se na obra e esperase que sirva de ponte para críticas, reflexões e abertura a novos olhares.
3.1

A abordagem da pesquisa e o seu método

Esta pesquisa que em suas pretensões buscou investigar o uso
de livros cartoneros em sala de aula como estratégia pedagógica no
enfrentamento ao bullying escolar se enveredou pela abordagem
qualitativa, uma vez que possuiu uma relação significativa e
comprometeu-se com as práticas pedagógicas, isto é, o fazer do
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professor para desenvolvimento de uma ação que enfrentou um dos
aspectos multifatoriais da violência na escola – o bullying.
Por isso, salienta-se que, em virtude desta abordagem, levantouse informações sobre a problemática da pesquisa em referencial teórico,
tais como: livros, revistas e textos acadêmicos a fim de compreender o
próprio fenômeno e qual a relevância das estratégias pedagógicas para
o quesito enfrentamento à violência escolar de modo geral e específico
em relação ao bullying. Desse modo, discutiu-se as causas e
consequências que o bullying relega à comunidade escolar.
Portanto, foi possível propor formação de professor para fazer
uso do livro cartonero como estratégia de enfrentamento.
Conforme Minayo (2012, p. 21), a abordagem qualitativa na
pesquisa é relevante, porque “trabalha com o universo dos significados,
dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.
Estes aspectos puderam ser analisados a luz do referencial teórico e dos
dados obtidos nesta pesquisa em interação com o sujeito envolto.
A pesquisa qualitativa é, portanto, essencial para este estudo
educacional, visto que de acordo com Batzán (1995) compreende-se
como um processo da investigação e permite a relação de estudar não
apenas um grupo estabelecido em uma determinada atividade de
campo, porém de aprender com este grupo de indivíduos que estão
envolvidos com a pesquisa.
Assim, foi analisado o potencial da pesquisa em todos os seus
aspectos. Evidentemente, os resultados alcançados foram coletados
pelo pesquisador e sempre refletidos à luz do referencial teórico.
Salienta-se ainda, que no que concerne à formação do/a professor/a a
pesquisa qualitativa é fundamental, pois ela permite um envolvimento
com os colaboradores da pesquisa, em especial, o/a professor/a e
permite o conhecimento da realidade social dos\as mesmos\as – neste
sentido, tem-se a escola e sua dinâmica em relação ao bullying.
Conforme Carvalho (2007, p. 14) afirma que:
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O conhecimento da realidade social é o principal objetivo
da pesquisa qualitativa/ humanista. Porém, este
conhecimento é interpretativo. Conhecer a realidade não
é
explicá-la
causalmente,
mas
interpretá-la
adequadamente a partir dos sentidos dos próprios atores
sociais

Esta abordagem permitiu também que outro fator tornasse
imprescindível, o qual foi percebido devido ao levantamento de
informações relevantes com vista à discussão sobre o bullying, a prática
docente ou prática pedagógica, a função social da escola e do professor
e as estratégias pedagógicas para o enfrentamento ao fenômeno
analisado.
Dessa forma, a pesquisa levantou aportes teóricos que foram
lidos, refletidos e analisados, tornando-se bibliográfica, sendo
importante mencionar que além dos livros, revistas e textos acadêmicos,
os textos publicados em meios eletrônicos assim como web sites
também se configuraram como recursos importantes para o estudo.
Para Prestes (2008, p. 26) este processo do estudo teórico “é
aquele que se efetiva tentando-se resolver um problema ou adquirir
conhecimento a partir do emprego predominante de informações
provenientes de material gráfico, sonoro ou informatizado”.
Outro fator importante para o êxito da pesquisa foi o método
selecionado para que este estudo tomasse um rumo positivo, pois nas
pesquisas de cunho educacional um dos métodos que tem sido utilizado
e tem contribuído de modo ímpar para a promoção não apenas do
conhecimento do fenômeno pesquisado, mas promover a transformação
da realidade que é estudada é o método da pesquisa-ação. A escolha
por este método direcionou todo o movimento da pesquisa, pois ele
permitiu um adentrar-se na realidade social, compreendê-la e propor
alternativas de mudança que causaram um impacto na vida dos
partícipes da pesquisa.
Sendo assim, pode-se concluir que, em virtude dos problemas
apontados pela pesquisa, ela teve ampla relação com o método
intitulado de pesquisa-ação. De acordo com Rodrigues (2010, p. 01) a
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pesquisa-ação é aquela pesquisa social aplicada, na qual o pesquisador
e participantes colaboram no desenvolvimento de um diagnóstico e no
processo de busca por solução de um problema. Ela é muito utilizada
em projetos educacionais que identificam a necessidade de modificação
da realidade. Além destes fatores, devido ao seu caráter de abertura à
participatividade, foi possível caminhar por meio do diálogo na
tentativa de soluções emergenciais. Por conseguinte, ela permitiu a
colaboração, permitindo ao pesquisador estreitar-se com o público
participante a fim de transformarem aquela realidade por meio da
inserção social da pesquisa descrita no item [3.7] do escopo deste
estudo.
Logo, o método escolhido foi essencial, pois colocou o
pesquisador próximo à realidade e permitiu o ensejo de “transformação,
de produção, de novas visões, crenças, teorias e práticas”
(MAGALHÃES; LIBERALI, 2011, p. 30). Portanto, ele é importante
no processo de pesquisas educacionais, pois consiste em colocar
pesquisadores próximos das realidades ocorridas no centro da escola.
Ibiapina (2007, p. 114-115) afirma que:
[...] quando o pesquisador aproxima suas preocupações
das preocupações dos professores, compreendendo-as
por meio da reflexividade crítica, e proporciona
condições para que os professores revejam conceitos e
práticas, e de outro lado, contempla o campo prático,
quando pesquisador solicita a colaboração dos docentes
para investigação certo objeto de pesquisa investigado e
fazendo avançar a formação docente, esse é um dos
desafios colaborativos, responder as necessidades de
docentes e os interesses de produção de conhecimento. A
pesquisa colaborativa, portanto, reconcilia duas
dimensões de pesquisa em educação, a produção de
saberes e a formação continuada de professores. Essa
dupla dimensão privilegia pesquisa e formação, fazendo
avançar os conhecimentos produzidos na academia e na
escola (IBIAPINA, 2007, p. 114-115).

Em suma, a escolha pelo método da pesquisa-ação foi essencial,
pois resolveu dificuldades que estão além da teorização, mas se
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fundamentam na praticidade, por isso, ela permitiu a participativa ação
dos atores que se envolveram nas suas nuances na escola em relação ao
enfrentamento ao fenômeno bullying. Gajardo (1986) afirma que esta
perspectiva de pesquisa se fundamenta no social em relação ao
educacional, promovendo em um só momento o diálogo entre
pesquisador e pesquisado, estudantes e professores, pesquisa/ação num
processo que possibilite o aprender significativo de modo coletivo,
trata-se, pois, de um processo de aprendizagem coletiva no qual a
cosmo visão, as vozes, a ideologia, os sonhos, os desejos, os almejos,
os medos, os sentimentos dos participantes são levados em
consideração e ocupam destaque no transcorrer de toda a pesquisa.
Por isso, a pesquisa-ação, quanto método aplicado nesta
pesquisa, foi considerada um tipo de investigação social e com base
empírica foi concebida e realizada e conseguiu contribuir para o agir e
cooperou para uma determinada questão que afeta o coletivo, onde a
identificação e propostas de soluções parte da escuta ativa do grupo, ou
seja, o coletivo que foi uma palavra de ordem entre o pesquisador e o
participante, buscando por meio da cooperação a solução do problema,
neste caso o bullying.
3.2

O sujeito e o lócus da pesquisa

3.2.1 O sujeito
A docente, participante desta pesquisa, é professora de Língua
Portuguesa das turmas de 1º anos do Ensino Médio. É formada em letras
pela Universidade Federal de Pernambuco e possui especialização em
libras.
A vida profissional dela, voltada para a área de educação,
conta com uma experiência de 07 anos entre estágios, docência regular
e exercício de funções administrativas, no entanto está na rede pública
de ensino do estado há dois anos.
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Os critérios para a escolha da docente foram:
1. Declarar que possui formação no curso de letras e exercer a
função no ensino do componente curricular de Língua
Portuguesa, uma vez que a pesquisa averiguou o uso do livro
cartonero como uma estratégia de enfrentamento ao bullying;
2. Lecionar nas turmas que estão entrando no Ensino Médio e
seguirão os estudos com ênfase na perspectiva da educação
integral com respeito à afetividade, à solidariedade e à empatia,
bem como a valorização do outro em sua diversidade, tendo o
diálogo como uma estratégia para a garantia desta perspectiva;
3. Estar disponível a participar da pesquisa, de modo voluntário,
permitindo a transcrição de suas falas e análise de seu fazer em
sala de aula, permitindo fazer parte da pesquisa por meio do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
cooperando para o desenvolvimento da pesquisa em questão.
Em virtude do respeito ao anonimato e para não expor a
profissional, assim como as três turmas sob responsabilidade da
professora, a docente foi chamada de Esperança e as turmas
observadas de T (de turma) seguida de uma numeração que segue a
ordem cardinal 1 (um), 2 (dois) e 3 (três), sendo representadas,
respectivamente por T1, T2 e T3, totalizando em 141 alunos\as.
É importante ressaltar que o estudo pode ser aplicado e\ou
desenvolvido de forma interdisciplinar, tendo como sujeitos
professores\as de outros componentes curriculares, mas neste momento
serviu de recorte com uma professora de Língua Portuguesa que
mostrou disponibilidade para este fim. Todavia, é necessário frisar que
outros\as profissionais inseridos\as em outras áreas e outros
componentes curriculares podem fazer esse trabalho, pois o
enfrentamento ao bullying é compromisso de todos\as que fazem parte
da comunidade escolar.

- 76 -

3.2.2 O lócus da pesquisa
A escola escolhida para o estudo foi uma pertencente ao
sistema de ensino de referência do Estado de Pernambuco e localizada
no centro da cidade do Recife. Ela é gerenciada pela Secretaria de
Educação de Pernambuco, estando subordinada à Gerência de
Educação Recife Norte. Atualmente a escola oferece vagas para a
última etapa da educação básica, com a oferta do Ensino Médio
Integral. Possui4 736 estudantes matriculados e possui 38 educadores.
Com sede própria funciona em tempo integral, a escola é
operacionalizada com 16 turmas, sendo 06 turmas de 1º anos, 05 de 2º
anos e 05 de 3ª anos.
Fisicamente a escola possui um bom espaço para a dinâmica das
práticas pedagógicas, tendo alguns espaços possibilidade de acesso à
internet. Ela também possui sala de professores 01, sala de direção 01,
sala de secretaria 01, sala de coordenação 01, cozinha 01, pátio para o
refeitório amplo e organizado, banheiros para alunos\as com
acessibilidade, sendo um banheiro feminino, um masculino, também há
01 pátio para atividades socioculturais no qual também é comum
ocorrerem atividades de leitura, promoção de debates e outras,
infelizmente a escola não possui quadra poliesportiva para as práticas
de educação física e as salas de aula onde se dão a maior parte das
práticas educativas não são climatizadas.
A escola também possui uma biblioteca organizada, laboratório
de química e física, auditório amplo e, por fim, um museu, no qual os
estudantes têm uma experiência incrível com espécies conservadas por
meio da técnica de taxidermia para apreciação e estudo.
A escolha por este lócus se deu pelo fato de ser uma instituição
escolar que se destaca no cenário educacional de Pernambuco, pois foi
pioneira no processo de integralização e de referência no Estado de
Estas informações foram extraídas do site do SIEPE – Sistema de Informações do
Estado de Pernambuco. Disponível em:< http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/>
acesso em: 22 nov 2018 e pela coleta de informações in lócus pelo pesquisador, sendo,
portanto, fiel às informações alcançadas.
4

- 77 -

Pernambuco. Por ela já estudaram personagens importantes da nossa
história e cultura, tal como Clarice Lispector, Ariano Suassuna e outros
nomes que cooperaram para a consolidação do status que desfruta como
um espaço secular de aprendizagem, afinal a escola possui quase 200
anos de atuação na sociedade pernambucana. Além disso, ela está
inserida na perspectiva de um ensino pautado na dimensão da formação
integral do/a aluno/a onde se propõe uma prática interacionista,
solidária, afetiva e com respeito à diversidade existente em seus
ambientes, em especial a sala de aula.
3.3 As técnicas de coleta de dados
A coleta de dados desta pesquisa seguiu seis etapas, a saber: a
análise documental que compreendeu a reflexão do Projeto Político
Pedagógico da escola, a observação à prática da professora em sala de
aula (Observação exploratória) e entrevista semiestruturada direcionada
à docente, a oferta do curso de produção de livros cartoneros e a revisita
à sala de aula com fim de observar a postura docente na proposição da
confecção de livros cartoneros junto a seus alunos, cujo objetivo foi
vivenciar estratégias que colaboram para o enfrentamento ao bullying
escolar e, por fim, a produção de livros cartoneros elaborados pelos\as
alunos\as.
1º Etapa – Análise documental.
A pesquisa permitiu realizar a leitura do documento escolar
elaborado de modo coletivo conhecido como Projeto Político
Pedagógico antes da observação da prática docente em sala de aula.
Este processo buscou compreender as práticas pedagógicas que
favorecem e\ou contribuem com o enfrentamento à violência escolar
mediante a reflexão sobre o PPP5 da Escola com fim de observar se ela,
5

O PPP é um documento significativo na unidade escolar. Cada escola possui sua
versão, a qual busca atender as necessidades locais e peculiares de cada unidade de
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na organização de sua dinâmica e planejamento de suas ações,
vislumbra estratégias de enfrentamento ao bullying. Portanto, o nosso
objetivo foi refletir no documento tecido na escola e produzido
coletivamente por aqueles que são responsáveis pela dinâmica escolar,
ou seja, gestores, coordenadores, professores, técnicos, isto é, a
comunidade escolar. Assim, por meio deste instrumento foi possível
analisar se o Projeto Político Pedagógico, quanto documento tecido
coletivamente, faz menção ao enfrentamento ao bullying escolar diante
da realidade heterogênea em que ela (escola) se insere.
Um olhar sobre o P.P.P permitiu compreender que ele é
configurado com a finalidade de tornar a escola num espaço de
interação capaz de transformar vidas, neste caso, os\as estudantes que
estão adquirindo saberes diversos para a formação de sua cidadania.
Fica, portanto, evidente que a inserção, permanência e êxito destes
atores na escola tem uma relação direta com os objetivos traçados no
documento em questão, cuja elaboração se realiza coletivamente.
Portanto, a análise deste documento foi feita com a intenção de
perceber qual o tratamento dado ao enfrentamento à violência no seio
da escola e, em especial, ao bullying, levando em consideração esta
terminologia. A leitura deste documento foi relevante e imprescindível,
visto que ele apresentou a visão da escola em relação aos aspectos da
gestão democrática-participativa que, mediante Libâneo (2001, p.105),
valoriza a participação da comunidade escolar no processo de tomada
de decisão, concebe à docência como trabalho interativo, aposta na
construção coletiva dos objetivos e do funcionamento da escola, por
meio da dinâmica intersubjetiva, do diálogo, do consenso.
Portanto, com a reflexão deste documento, o qual é tecido
coletivamente, foi possível observar o papel da comunidade escolar
ensino. Salienta-se que este produto é elaborado e revisitado anualmente com fim de
promover transformações e permitindo a escola viver ou realizar o seu papel social na
vida daqueles que fazem uso de seu(s) espaço(s). Conforme Libâneo (2012, p. 483),
no universo da gestão participativa, o P.P.P deveria ser pensado, discutido e formulado
coletivamente, também como forma de construção da autonomia da escola, por meio
da qual toda a equipe é envolvida nos processos de tomada de decisões sobre aspectos
da organização escolar e pedagógica-curricular.
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frente ao fenômeno da violência praticada por adolescentes de modo
intencional, repetitivo e que relega dor, sofrimento e angústia, ou seja,
o bullying. Averiguando, assim, o tratamento dado por meio do senso
coletivo a esta forma de violência que ocorre com adolescente no
âmbito escolar, isto é, como a escola gerencia estratégias de
enfrentamento a questão.
2º Etapa – Observação exploratória às aulas da professora de
Língua Portuguesa.
As observações foram realizadas nas turmas de 1ª ano do Ensino
Médio de uma Escola de Referência do Estado de Pernambuco
localizada no centro do Recife. O objetivo das observações foi
investigar a prática docente e se a mesma coopera para o enfrentamento
ao bullying escolar. Assim, o sujeito desta pesquisa assumiu um papel
importante no processo da observação, uma vez que, sua prática, quanto
docente, é fundamental para entendermos as estratégias utilizadas para
promover práticas de enfrentamento ao fenômeno discutido. A escolha
por esta técnica associa-se ao fato de que segundo Gil (2008) este tipo
proporciona uma maior familiaridade com o problema. Logo, ela foi
imprescindível para colocar o pesquisador em contato direto com a sala
de aula e refletir na prática e nas estratégias utilizadas pela professora.
Os fatores que motivaram a escolha pelas turmas de primeiros
anos se deram pelo seguinte:
1ª São as turmas de ingresso no Ensino Médio, as quais vêm do
sistema regular de ensino e os estudantes são oriundos de diversas e
distintas culturas escolares, sendo as premissas da educação integral,
tais como: protagonismo juvenil, corresponsabilidade e educação
interdimensional ainda desconhecida pela maioria dos\as educandos\as.
Subentende-se que estas premissas cooperem para que haja o
envolvimento do estudante de tal forma a desperta-lhe a solidariedade,
o respeito e a afetividade dentro das relações que são tecidas pelos\as
mesmos\as na escola.
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2º São adolescentes com a faixa etária entre 14 a 16 anos, sendo
esta considerada por muitos estudos e pesquisas a fase de maior
incidência6 do bullying entre os jovens e adolescentes no ambiente
escolar.
3ª A disponibilidade e cedência das aulas por parte do
sujeito\participante da pesquisa que ministra aulas nas turmas de 1ª anos
para que fossem realizadas as observações, sendo esta disponibilidade
aproveitada e não ocasionando riscos/ ameaças ao desenvolvimento das
atividades escolares nem comprometendo o plano de aula da professora
(planejamento) e\ou calendário escolar.
Assim, teve-se neste momento o seguinte objetivo: Investigar se
as estratégias pedagógicas tomadas pelo\a professor\a cooperam para o
enfrentamento ao bullying escolar dentro da realidade heterogênea em
que a escola se insere. Por isso, ao combater o bullying, a escola,
representada pela prática docente, desenvolve valores que vão de
encontro “ao individualismo, a competitividade e a falta de
solidariedade”. (GÓMEZ, SACRISTÁN, 2000, p.14).
Diante disto, a observação à prática da professora teve como fim
averiguar se as estratégias usadas por ela em sala de aula compreendem
a incidência, as causas, bem como as consequências do bullying na sala
de aula e se há proposições de ações que enfrentem ao fenômeno. As
considerações foram realizadas em 40 horas aulas em diferentes turmas,
totalizando duas semanas de observação nas turmas T1, T2, T3 da
participante Esperança.

6

De acordo com pesquisa elaborada por Pamela Lamarca Pigozi e Ana Lúcia
Machado e publicada na revista Ciência e Saúde Coletiva em 2014, cujo título foi
Bullying na adolescência: visão panorâmica do Brasil há uma forte incidência do
fenômeno relacionado aos adolescentes com faixa etária entre os 11 a 17 anos. Além
disso, o relatório da ONU de 2016 - Ending the torment: tackling bullying from the
schoolyard to cyberspace revela que metade das crianças e jovens do mundo já
sofreram bullying. O documento ainda versa que “o bullying é uma experiência
danosa, apesar de evitável, para muitas crianças no mundo. Não importa como sejam
definidas, as pesquisas internacionais recentes com crianças relatam uma taxa entre
29% e 46% de crianças alvo de bullying nos países estudados”.
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Serviu de norte para as observações das aulas o seguinte roteiro:
O roteiro da observação exploratória e os aspectos estudados
foram:
QUADRO 02
Roteiro da pesquisa exploratória –à sala de aula
Roteiro de Observação Exploratória
Identificação
Docente: Professora de Língua Portuguesa\ Esperança
Turma: 1º anos do ensino médio (T1, T2 e T3)
Quantidade de alunos: 141
Tempo de observação: 40 horas aulas (duas semanas)
Objetivo Investigar em sala de aula como a estratégia pedagógica colabora para
o enfrentamento ao bullying escolar.
Questões reflexivas do Roteiro:
• A prática pedagógica docente coopera para o enfrentamento ao bullying
escolar considerando as causas, bem como as consequências do
fenômeno na sala de aula? Que ações são utilizadas pela professora para
enfrentamento ao bullying escolar? Considera-se os\as adolescentes
como atores importantes no processo de ensino-aprendizagem e de
enfrentamento ao bullying?
Pontos observáveis:
Prática Pedagógica Docente → verificar as estratégias utilizadas pelo professor
para desenvolver ações de enfrentamento ao bullying.
Quais são as evidências de bullying na sala de aula?
Quais as consequências geradas pelo bullying na sala de aula?
Qual a postura docente frente as práticas de violência desenvolvida em sala de
aula?
Quais as relações existentes entre essas características e a prática pedagógica
docente?
Quais as relações existentes entre o paradigma dominante em relação a prática
docente?
Quais as características das ações que denotaram a evidência de bullying?
Quais as relações existentes entre essas características e a prática pedagógica
docente?
Houve alguma reflexão por parte do docente em relação ao bullying vivenciado
em sala de aula?
Instrumentos: Gravação das aulas – áudio por meio do consentimento da
professora, registro de imagens.
Fonte: O autor, 2019.
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3º Etapa: Entrevista semiestruturada (ES).
A respeito da entrevista como técnica integrante usada para a
coleta de dados, pode-se concluir que ela serviu de modo eficaz para o
fim pré-determinado a ela, o qual foi: Investigar a visão da participante
da pesquisa sobre a prática pedagógica, bem como ela se dá na sala de
aula para o enfrentamento ao bullying. Esta etapa foi relevante, pois
permitiu compreender a respeito de sua visão e formação, do
conhecimento sobre o fenômeno bullying, por fim certificar-se de que
a prática pedagógica pode estruturar-se em prol do enfrentamento a este
tipo de violência existente no âmbito escolar.
É válido salientar que conforme Lakatos (2003, p. 195) a ES:
É um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas
obtenha informações a respeito de determinado assunto,
mediante uma conversação de natureza profissional. É
um procedimento utilizado na investigação social, para a
coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no
tratamento de um problema social (LAKATOS, 2003, p.
195)

Desse modo, ela é elaborada de forma estratégica para o alcance
de resultados significativos que, a posteriori, é transcrita e servirá de
perspectiva para análise. “Efetuada face a face, de maneira metódica,
proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária”
(LAKATOS, 2003, p.196).
Outro fator que foi levado em consideração a esta etapa,
mediante as características desta técnica, foi entender e fazer uso de
uma ferramenta flexível e, embora haja esta propriedade, ela requer um
bom planejamento prévio e habilidade do entrevistador, assim como ter
domínio do conteúdo analisado. É importante mencionar que a mesma
é “uma das principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos de
pesquisa utilizados nas ciências sociais” (Ludke & André, 1994, p.33).
A ES foi gravada com o consentimento da participante, depois
foi transcrita e analisada junto com todo o material coletado e discutido
à luz do referencial teórico e apresentados para que assim possam
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contribuir para entender tanto a prática docente, isto é, o seu fazer,
quanto, também, o fenômeno bullying.
Para Dermatine (1992, p. 47) este procedimento é de suma
relevância, porque trata-se de “um processo acumulativo que resulta da
escuta atenta e da reflexão sobre informações que vão sendo coletadas
e que implicam em novos questionamentos nas entrevistas
subsequentes”.
Portanto, a entrevista semiestruturada seguiu “um roteiro
previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são
predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um formulário,
elaborado e é efetivada de preferência com pessoas selecionadas de
acordo com um plano” (LAKATOS, 2003, p.197).
O roteiro foi o seguinte:
QUADRO 03
Roteiro entrevista semiestruturada
Objetivo: Investigar a visão de prática pedagógica por parte do sujeito da pesquisa,
bem como ela se dá na sala de aula para o enfrentamento ao bullying.
Perceber o conceito de prática 1º) Na sua concepção, o que é prática pedagógica
pedagógica por parte do sujeito e como ela se efetiva?
da pesquisa.
Compreender a visão do 2°) Quais das ações listadas abaixo para você
sujeito a respeito do conceito pode ser configurada como bullying? Pode haver
de bullying, bem como as mais de uma, caso ache necessário.
práticas que se configuram ou
a) O aluno responder ao professor durante
sustentam o fenômeno na
a explicação do conteúdo.
escola e as suas consequências.
b) A aluna puxa o cabelo da colega em sala
de aula.
c) Durante o intervalo os estudantes
decidem gritar no pátio devido as
condições da merenda.
d) Isolar um colega por questões
relacionadas a cor, a identidade sexual e
condições sociais,
e) Tocar no corpo do outro sem o
consentimento devido.
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Perceber
as
estratégias
utilizadas pelo sujeito frente ao
fenômeno.

Entender
a
concepção
paradigmática do sujeito em
relação à sua prática e o
tratamento dado ao bullying
frente a este enraizamento
teórico
Analisar se o fazer docente
coopera ou ações e\ou omissão
coopera para a evidência do
fenômeno.

3°) Qual a sua definição de bullying?
4°) Quais as consequências do bullying em sala
de aula para você?
5º) Qual deve ser a postura docente na sala de
aula frente ao fenômeno bullying?
6º) A literatura sobre o bullying afirma que ele é
um fenômeno que possui a intenção de promover
dor, sofrimento, angústia e desespero. Ciente de
que é um problema sério e que pode trazer
consequências indesejadas como o fazer docente
pode cooperar para enfrentar este fenômeno?
7º) De acordo com o modelo de aula adotado pelo
professor você acredita que o bullying pode
encontrar maior facilidade de ser vivenciado?
8º) O que você faz ao perceber formas de
bullying em sua aula?
9º) Você acredita que existem fatores que fazem
o bullying surgir na sala de aula ou fortalece-lo?
Justifique-se.
10º) Qual o papel da escola no processo de
enfrentamento ao bullying?

Fonte: O autor, 2019.

É importante expressar que a entrevista se encontra disponível
nos anexos desta pesquisa, além disso a coleta de informações, por meio
destas questões investigativas, contribuiu para o aparecimento de dados
que serão elucidados na análise e serviu para o estudo das categorias
trazidas à luz do referencial teórico (Ver item 3.4 – categorias de
análise).
4º Etapa: Oferta do Curso de Livro Cartonero.7
7

A oferta do curso de formação de livros cartonero foi realizada de maneira
sistemática, mas esbarrou em dificuldades triviais ao processo de formação
continuada do professor, pois este momento só foi possível observando o quadro de
aulas atividades da professora participante. Em alguns momentos não foi concedido
espaço apropriado para a formação, visto que a escola, embora grande, não possuía
sala disponível para a formação da prática do curso tendo que realizar a mesma em
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Ao fundamentar ou estruturar este curso foi pensado em como
colaborar com a formação docente para que este utilize o cartonero
como uma estratégia pedagógica, ou seja, colabore para o exercício do
seu fazer. Com o propósito de preparar professor\a de Língua
Portuguesa para aprender a produzir artesanalmente o livro cartonero,
esta etapa visou cooperar com o desenvolvimento de uma estratégia
capaz de contribuir significativamente para o enfrentamento ao bullying
escolar, a qual se configura com o próprio curso que foi ofertado em
20h aulas no lócus da pesquisa e inseriu-se na dinâmica de formação de
professor.
É sabido que a profissão docente exige uma formação
consistente, adequada e de duração necessária (SOUZA; SANTIAGO,
2009, p.135). Entretanto é importante refletir que ela requer uma
abertura as novas exigências cujos alicerces encontram amparo na
complexidade das relações pós-modernidade, uma vez que estamos
inseridos em contextos sociais multiculturais onde se estabelecem
relações complexas e, cada vez mais, percebe-se que as escolas e seus
atores necessitam de auxílio para saber lidar com as questões
relacionadas à ausência de solidariedade, de respeito, de empatia e da
ordem de ferimento às diferenças. Neste cerne, a violência acentua-se
como um fenômeno que coopera para ferir estas dimensões afetivas, a
exemplo, no que diz respeito ao ambiente escolar, tem-se o bullying.
Logo, diante deste aviltante quadro é necessário pensar em ações de
formação que não apenas valorize os saberes inerente ao exercício de
sua função, mas também aqueles que se relacionam aos valores, as
atitudes, as habilidades e competências humanas e contribuam para a
transformação social, sobretudo do\a estudante.
espaço aberto, ou seja, na área conhecida como “quiosque” onde ali, pesquisador e
participante, podiam dar continuidade as discussões advindas com o curso e partir
para a prática. Esta etapa ocorreu entre os meses de abril de 2019 a maio de 2019, pois
foi possível conforme o horário e disponibilidade da professora para o curso, ainda
que tivéssemos elaborado um calendário para a aplicação do mesmo, mas devido a
demanda da EREM a professora, às vezes, não continha disponibilidade para a
participação. Em virtude do caráter plástico e dinâmico da pesquisa-ação foi possível
sempre ajustar para o momento de disponibilidade de Esperança.
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Nesta linha de pensamento, foi ofertado o Curso de Produção de
Livro Cartonero, o qual foi ministrado pelo próprio pesquisador para a
participante da pesquisa com a intenção de que este oriente a prática
pedagógica e permita a professora criar junto aos seus\suas alunos\as
este material como uma estratégia pedagógica de enfrentamento ao
fenômeno bullying escolar com adolescentes.
Em síntese, o curso recebeu a seguinte ementa:
QUADRO 04
Ementa do curso de Produção de Livros Cartoneros
CURSO
Ministrante
Cursista
Objetivo

Carga horária
Local
Módulo 1: História da
cartonaria.
Módulo 2: Noções de
design gráfico.
Módulo
3:
Técnicas
básicas para o livro
cartonero.
Módulo 4: Leitura de textos
com temas sobre o
bullying.
Módulo 5: Produção de
textos com os temas
discutidos no módulo
anterior.
Módulo 6: Exposição e
leitura do texto.
Módulo 7: Montagem do
cartonero.
Módulo 8: Avaliação e
discussão dos resultados do
curso.

Produção de Livro Cartonero
Pesquisador
Participante
Preparar professor\a de Língua Portuguesa para
aprender a produzir artesanalmente o livro cartonero
para usá-lo como estratégia pedagógica de
enfrentamento ao bullying.
20 CH
Lócus da pesquisa
Discutir a respeito do movimento cartonero para que
haja apropriação do surgimento do suporte.
Apresentar o\a participante noções básicas de design
do livro cartonero. A base de papelão e material
feito artesanalmente.
Expor as principais técnicas de corte do papelão, da
pintura, do uso de estêncil à pintura e costura simples
e japonesa.
Leitura da lei 13.185 que versa sobre a intimidação
sistemática e análise de obras literárias e outros
gêneros que suscitem a discussão sobre o tema.
Produção de textos por parte da participante sobre a
temática bullying, os qual servirá para o suporte
produzido pela mesma.
Apreciação do texto elaborado pela participante da
pesquisa e leitura do mesmo. Reflexão da temática
apresentada.
Confeccionar o livro cartonero pondo em prática os
conhecimentos técnicos apreendidos pelo curso.
Permitir que a participante avalie o curso que lhe foi
apresentado e fomente discussão sobre o mesmo.
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Módulo 9: Sugestão de uso
do livro cartonero como
estratégia pedagógica de
enfrentamento ao bullying
escolar.
Fonte: O autor, 2019.

Sugestionar a produção de livros cartoneros como
estratégia pedagógica de enfrentamento ao bullying,
ouvindo a participante da pesquisa quanto a seleção
de gênero e suas ideias a respeito do processo.

A oferta do curso foi de vital relevância para perceber que há
estratégias capazes de transformar a realidade da sala de aula e,
consequentemente, da escola, por isso o uso deste suporte por parte do\a
professor\a se configura como uma estratégia pedagógica para diversos
contextos em sala de aula dentre os quais se destaca o enfrentamento ao
bullying como foi discutido durante a formação, pois ele cria
possibilidade de socialização e nos elementos como: o respeito, a
empatia, a solidariedade e demais sentimentos que o trabalho coletivo
pode nutrir por meio desta estratégia em sala de aula.
5º Etapa: Observação exploratória– revisita à sala de aula:
Após a oferta do Curso de Livro cartonero foi realizada a
revisita à sala de aula, cuja singularidade do momento se deu pela
observação exploratória. Manteve-se a técnica utilizada na 2º etapa pelo
fato dela permitir um envolvimento do pesquisador ao espaço
analisado, além dela permitir que haja um conhecimento maior do
fenômeno estudado e uma postura maior de neutralidade do pesquisador
frente aos eventos que são desenvolvidos, mas com um olhar, neste
instante diferenciado, pois ela foi vivenciada após a formação de
Esperança para a utilização de livros cartoneros como uma estratégia
pedagógica de enfrentamento ao bullying escolar.
É importante ressaltar que durante o período de formação a
participante pode discutir a respeito do fenômeno e tais reflexões
servem de base para que a mesma tenha propriedade de estreitar sua
relação com os\as seus\suas alunos\as a fim de proporcionar reflexões,
discussões sobre o fenômeno estudando e, assim, desenvolver a cultura
do respeito, do diálogo, da empatia, da solidariedade, da alteridade e do
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enfrentamento ao bullying que fere as bases da boa convivência e
compreensão da heterogeneidade existente na escola, em especial na
sala de aula. Portanto, esta etapa ocorreu no lócus da pesquisa
observando a prática de Esperança em T1, T2 e T3 após o curso de
formação para a produção de livros cartoneros. Teve como objetivo
observar se a formação, discussão e estratégias empreendidas no Curso
de Produção de Livro Cartonero contribuíram para a estratégia
pedagógica da professora no tocante ao enfrentamento ao bullying
escolar. É importante salientar que as práticas comportamentais e falas
dos estudantes serão consideradas, deste modo, ao se colocarem os
estudantes foram tratados por E1, E2, E3, seguindo esta lógica
sucessivamente. Faz-se importante ainda frisar que no que concerne as
colocações dadas pelos estudantes frente aos questionamentos de
Esperança não implica dizer que E1 será sempre E1 mediante as
indagações, pois a numeração corresponde a exposição das falas e não
nomeia de modo particular o mesmo estudante, isto é, na questão 1 é
apresentada a análise do E1, na questão 2 a resposta de E1 não
necessariamente é o mesmo sujeito.
Gómez e Sacristán (2000, p. 70) afirmam que o\a professor\a
deve conhecer a vida da sala de aula. Dessa forma, conhecê-la é
perceber as suas nuances e todos os eventos que nela sucedem. É
preciso mencionar que o conhecimento interfere diretamente na
intervenção por parte do\a professor\a e colabora para a aprendizagem
do\a aluno\a.
Por isso, os autores afirmam:
A aprendizagem dos alunos\as ocorre em grupos sociais
nos quais as relações e as trocas físicas, afetivas e
intelectuais constituem a vida do grupo e condicionam os
processos de aprendizagem. Assim, para que o
professor\a possa intervir e facilitar os processos de
reconstrução e transformação dos pensamentos dos
alunos\as, deve conhecer as múltiplas influências que,
previstas ou não, acontecem na complexa vida da aula e
intervém decisivamente no que os estudantes aprendem e
nos modos de aprender. (GÓMES e SACRISTÁN, 2000,
p. 70)
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Logo, revisitar à sala de aula foi imprescindível para tomar
conhecimento da postura docente assumida pela participante no tocante
ao conhecimento da realidade de seus\suas alunos\as, da maneira como
Esperança atua para cooperar com transformação do pensamento do\a
seu\sua aluno\a no espaço de maior interação e que deve haver trocas
não apenas intelectuais, mas também afetivas em prol da mudança e
crescimento do\a próprio\a aluno\a com fim de torná-los aprendizes de
diversos modos de aprender e, dentro destes, haja um aprender que
coopere para o exercício pleno da cidadania e do desenvolvimento do\a
aluno\a para o respeito, a solidariedade, a afetividade, a alteridade, a
compreensão de que é preciso haver práticas mais humanizadas, pois
elas contribuem de modo singular para aprender os saberes necessários
à escolarização e à vida com respeito à sua diversidade.
O roteiro da observação exploratória – revisita à sala de aula,
cuja vivência ocorreu durante duas semanas, e os aspectos estudados
foram:
QUADRO 05
Roteiro da pesquisa exploratória – Revisitando à sala de aula
Roteiro de Observação Exploratória – Revisita a sala de aula
Identificação
Docente: Professora de Língua Portuguesa\ Esperança
Turma: 1º anos do ensino médio (T1, T2 e T3)
Quantidade de alunos: 141
Tempo de observação: 40 horas aulas (duas semanas)
Objetivo Observar se a formação, discussão e as estratégias empreendidas no
Curso de Produção de Livro Cartonero contribuíram para a estratégia pedagógica
da professora no tocante ao enfrentamento ao bullying escolar.
Questões reflexivas do roteiro:
• A prática pedagógica docente após a oferta do Curso de Livro Cartonero
permitiu a abertura para a reflexão do fenômeno em sala de aula?
Que\quais estratégia\s para o enfrentamento ao fenômeno bullying
escolar, considerando a relação da professora\participante com os
estudantes por meio do Cartonero?
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Pontos observáveis:
Prática Pedagógica Docente → verificar as estratégias utilizadas pelo professor
para desenvolver ações de enfrentamento ao bullying.
Como a participante enfrenta ao bullying?
Quais as consequências geradas pelo desenvolvimento da prática docente no
tocante ao enfrentamento ao bullying?
Qual a postura docente frente as práticas de violência desenvolvida em sala de
aula?
O diálogo existe na relação professor\a-aluno\a e coopera para o enfrentamento?
Houve mudança de paradigma e que contribuições este trouxe ao processo de
enfrentamento ao fenômeno bullying?
Foi possível observar solidariedade e respeito nas falas dos estudantes?
Foi possível observar a diminuição do preconceito em sala de aula?
Houve um estreitamento entre a relação dos atores professor\a-aluno\a\s?
Houve alguma reflexão por parte da docente em relação ao bullying que
dinamizasse a questão da compreensão, do afeto, do respeito à heterogeneidade,
da solidariedade, da alteridade?
Instrumentos: Gravação das aulas – áudio por meio do consentimento da
professora e sujeitos participantes. Uso de câmera – registro de imagem.
Fonte: O autor, 2019.

6º Etapa: Produção de livros cartoneros.
O momento da produção de livros cartoneros resultou da prática
de Esperança após ter participado efetivamente do curso oferecido para
à sua formação como parte da inserção social deste estudo, cuja
contribuição se deu a partir da reflexão: O uso dos livros cartoneros em
sala de aula podem ser uma estratégia pedagógica do professor que
cooperem para o enfrentamento ao bullying escolar?
Diante deste questionamento, algumas dimensões de análise
devem ser consideradas, tais como: o papel do diálogo, da
solidariedade, do respeito, da diminuição do preconceito, da empatia,
da relação entre os\as estudantes e a relação dos mesmos para com
Esperança e do desenvolvimento da cultura da paz.
Logo, durante a observação exploratória – à revisita a sala de
aula, a professora realizou algumas atividades que serviram de base
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para a fundamentação do livro cartonero tais como: reflexão sobre os
sentimentos e o bullying para que os estudantes pudessem produzir
material que serviu de base para o suporte em cartonagem.
Assim, a posteriori, Esperança decidiu desenvolver a produção
dos livros com seus\suas alunos\alunas – cuja produção ocorreu no
período de duas aulas destinadas à produção de Histórias em
Quadrinhos na própria sala de aula e três aulas sequenciadas,
ministradas à T1, T2 e T3 onde Esperança orientou aos estudantes a
produzirem seus livros cartoneros, incentivando-os a produzirem
textos, frases e pensamentos relacionados aos sentimentos, percebendo
que esta prática pode contribuir para enfrentar o fenômeno da violência
escolar chamado bullying ocorrendo este momento ímpar no local da
escola chamado Quiosque – série afetos.
É importante salientar que todos os envolvidos nesta etapa
consentiram por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
e do Termo de Assentamento (no caso do estudante por ser menor de
idade) onde os pais e\ou responsáveis concederam a participação dos
estudantes e todos os envolvidos poderiam a qualquer momento
desistirem das atividades que estavam relacionada ao estudo em
questão.
O objetivo desta etapa foi perceber que a produção de livros
cartoneros com adolescentes na escola contribui para o enfrentamento
ao bullying, bem como coopera para a afetividade, o respeito, a empatia,
a solidariedade, a cultura da paz, a diminuição do preconceito, o
respeito à heterogeneidade e o amor entre os atores que estão inseridos
na dinâmica da sala de aula. Portanto, ela ocorreu na área da escola, a
qual é conhecida como “Quiosque”, pois nela ocorrem diversas
atividades práticas e é possível haver uma prática integradora e que faça
uso da criatividade usando os materiais necessários para a produção dos
livros cartonero. Outro ponto que merece atenção é o fato de que para
o recorte dos suportes faz-se preciso estiletes e, tratando-se de
adolescentes e dos riscos que este material cortante pode oferecer, a
participante decidiu levar os suportes já cortados e os\as estudantes
puderam seguir com a montagem do material que se deu da discussão
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da importância dos livros cartoneros, passando para a produção de
textos, pintura e costura do material produzido.
Por conseguinte, esta prática permitiu vivenciar que qualidades
e virtudes são possíveis serem alcançadas. Dessa forma, conforme
Freire (2011, p.117-118):
É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou
virtudes como amorosidade, respeito aos outros,
tolerância, humildade, gosto da alegria, gosto da vida,
abertura ao novo, disponibilidade à mudança,
persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação
com a esperança, abertura à justiça, não é possível a
prática pedagógica-progressista, que não se faz apenas
com ciência e técnica (FREIRE, 2011, p.117-118).

Sendo assim, este momento foi fundamental ser possibilitado
mediante a prática de Esperança que se assentou numa dimensão que
foi além da ciência linguística e técnicas necessárias ao exercício de sua
postura docente, porém abriu-se à possibilidade de integrar os\as
estudantes e permitiu que estes ampliassem os horizontes necessários à
boa convivência e contribuísse para a sua formação plena. Conforme as
reflexões de Menegolla e Sant’Anna (2002, p. 38) sobre o que é ser
mestre, os autores afirma que:
O mestre não se limita a dar conselhos técnicos, ou uma
orientação científica, não é só o guia da disciplina, mas
deixa o discípulo caminhar, descobrir-se como pessoa
capaz de fazer o viver e o existir, de ter pensamentos
próprios. O mestre é aquele que deixa o discípulo pensar.

Este movimento do pensar deve colaborar para o enfrentamento
ao bullying escolar à medida em que ele se amplia à prosperidade dos
sentimentos, do respeito, da solidariedade, do afeto, da empatia, da
cultura da paz, da compreensão à realidade heterogênea vivenciados a
partir da produção de livros cartoneros que colaborou para uma ação
afirmativa, coletiva e que enfrentou significativamente o fenômeno
bullying escolar.
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QUADRO 06
Roteiro da produção de livros cartoneros com os estudantes
AÇÃO
MINISTRANTE
CURSISTA
OBJETIVO

CARGA HORÁRIA
LOCAL
ORGANIZAÇÃO

AÇÃO
MINISTRANTE
CURSISTA
OBJETIVO

CARGA HORÁRIA
LOCAL
MOMENTO 01: CONVERSA
SOBRE O CARTONERO,
COMO
SE
FAZ
O
CARTONERO E O QUE
FAREMOS HOJE.
MÓDULO 2: PRODUÇÃO
DE TEXTOS SOBRE OS
SENTIMENTOS
E
ENFRENTAMENTO
AO
BULLYING.
MÓDULO 3: COLOCANDO
A MÃO NA MASSA – OLHA
O CARTONERO
Fonte: O autor, 2019

Produção de Histórias em Quadrinhos
Professora Esperança
T1, T2 e T3
Perceber que a produção de livros cartoneros
favorece para a discussão de temas relacionados ao
bullying e coopera para ações pautadas em
elementos como o respeito, a afetividade, a empatia,
a solidariedade e respeito a heterogeneidade.
02 CH
Sala de aula
1º Grupo: Roteiro\ narrativa
2º Grupo: Ilustrações
3º Grupo: Costura do material e finalização do
mesmo.
Produção de Livro Cartonero série afetos
Professora Esperança
Estudantes de T1, T2 e T3
Perceber que a produção de livros cartoneros com os
adolescentes na escola contribui para o
enfrentamento ao bullying, bem como coopera para
a afetividade, o respeito, a empatia, a solidariedade,
a cultura da paz, a diminuição do preconceito, o
respeito à heterogeneidade e o amor entre os atores
que estão inseridos na dinâmica da sala de aula.
03 CH
Lócus da pesquisa - Quiosque
Discutir a respeito do movimento cartonero e como
se produz o livro, mostra da técnica artesanal do
livro.

Produção de textos de enfrentamento ao bullying.

Da costura à pintura – preparando o livro cartonero.
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Faz-se necessário informar que as falas de Esperança e dos\as
alunos\as que participaram desta etapa da pesquisa foram gravadas e
transcritas para o tratamento devido. Portanto, estes são representados
pela abreviação E1, E2, E3 e sucessivamente. Salienta-se, ainda, que
durante as colocações de fala nas T1, T2 e T3, E1 não será o mesmo
sujeito nas demais ou nos momentos de interação da produção não
significa dizer que ele, por exemplo, é o mesmo sujeito. Assim, concluise que as abreviações que marcam o momento de fala dos\as alunos\as
não representam o mesmo sujeito, mas a ordem de fala dos\as
estudantes durante esta etapa nas suas devidas turmas.
3.4 Categorias de análise
Com o estudo do referencial teórico e as técnicas de coleta de
dados utilizada neste estudo foi possível o surgimento de categorias de
análise. Elas surgem do estudo teórico e sendo elucidadas na imersão
dos dados. Mediante as palavras de Gil (2008, p. 157) as respostas
fornecidas pelos elementos pesquisados tendem a ser as mais variadas.
Para que essas respostas possam ser adequadamente analisadas, tornase necessário, portanto, organizá-las, o que é feito mediante o seu
agrupamento em certo número de categorias.
Logo, elas provieram do estudo teórico que fundamentou a
nossa pesquisa e da construção empírica, as quais resultaram das
técnicas de coleta que se consolidaram da observação exploratória à
revisita da prática docente após a oferta do Curso de Livro Cartonero
que contribuiu com a formação continuada docente e também para a
observação na etapa da revisita à utilização dos cartoneros como uma
proposta pedagógica de enfrentamento, obteve-se as seguintes
categorias:
CATEGORIA 01: O fenômeno bullying escolar com adolescentes;
CATEGORIA 02: A prática pedagógica e o papel social do
docente;
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CATEGORIA 03: A formação continuada do professor de
Língua Portuguesa8 para o enfrentamento ao bullying – Curso de
Livro Cartonero;
CATEGORIA 04: A revisita à prática pedagógica e a utilização
de livro cartonero para o enfrentamento ao bullying escolar.
A primeira categoria tem por fim compreender o fenômeno
bullying, pois para desenvolver ações de enfrentamento é necessário
conhecê-lo, uma vez que o mesmo é de difícil tratativa, sendo uma ação
primordial entender como se processa, como ele ocorre e quais as
características do mesmo. Esta categoria surge da questão teórica, mas
reafirma-se a sua necessidade com a aplicação das técnicas utilizadas
para a coleta de dados, tais como: a análise do PPP, da ES, da
observação exploratória quando a participante da pesquisa afirma que
necessita de maior conhecimento sobre o fenômeno.
A segunda categoria estabelece reflexões sobre o papel da
escola e da prática docente para o desenvolvimento dos atores que
compõem a escola, neste caso aqueles que estão inseridos no 1º do
Ensino Médio. Ela é proveniente da base teórica do estudo e reafirmase com a coleta de dados no momento em que se utilizou da técnica da
observação exploratória e entrevista, onde a participante da pesquisa,
nas turmas assistidas, embora dialogasse e convocasse os estudantes a
responsabilidade, no momento em que se evidenciou a prática de
bullying chamava a atenção, porém não utilizava de modo consciente a
sua intervenção pedagógica, isto é, o seu fazer docente para transformar
a realidade evidenciada.

8

O estudo foi desenvolvido com uma professora de Língua Portuguesa em virtude da
adesão e disponibilidade. Entretanto, entende-se que esse trabalho pode ser
desenvolvido de modo interdisciplinar com outros\as professores\as de outras áreas e
componentes curriculares. Sugere-se a leitura da obra Ler e compreender
compromisso de todas as áreas de Iara Conceição Bitencourt (org.) et al. Porto Alegre:
Ed. UFRGS. 8. ed., 2007.
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A terceira categoria tem por objetivo compreender o processo
de formação de professor de Língua Portuguesa para a utilização do
livro cartonero para o enfrentamento ao bullying escolar e sua
compreensão resultou na oferta do Curso de Livro Cartonero, desta
forma, havendo a possibilidade de formação e reflexão a respeito desta
categoria sine qua non para o estudo.
Por fim, a última categoria compreende a revisita à prática
pedagógica e a utilização do livro cartonero como estratégia
pedagógica para o desenvolvimento de ações que resultem
afirmativamente no enfrentamento ao fenômeno bullying escolar e
enfatiza a empatia, a solidariedade, o respeito, a tolerância e os
sentimentos vivenciados em decorrência da utilização da produção de
livros cartoneros em sala de aula.
3.5. Análise dos dados
O estudo realizado pautado no método da pesquisa-ação
permitiu a coleta de dados por meio de técnicas que colaboraram para
que estes fossem estudados e submetidos à análise de conteúdo.
Conforme Triviños (1987, p. 159) esta análise nasceu quando os
primeiros homens realizaram as primeiras tentativas para interpretar os
livros sagrados. E, ao longo dos anos, povos como os suecos, polacos,
franceses perceberam a importância deste método, o qual de acordo
com Berelson (1952) citado por Bardin (1977, p.18) a análise do
conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a
descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto
da comunicação.
Gil (2008, p. 152) ao tecer considerações sobre a técnica diz que
a finalidade é a interpretação das comunicações advindas dos dados dos
conteúdos manifestos.
É importante salientar que o uso da análise do conteúdo
colaborou para compreender os resultados obtidos, cooperando para o
processo de análise dos dados, além disso foi significativo para que as
técnicas de coleta, tais como: a entrevista semiestruturada, a oferta do
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curso de livro cartonero, as observações exploratórias pudessem ser
utilizadas pelo pesquisador e, a posteriori, foram interpretadas com
atenção, fidelidade e cuidado.
Para Gil (1987, p. 161-162) a análise de conteúdos segue
algumas etapas que não devem ser desconsideradas durante o processo
de vivência da pesquisa, por isso buscou-se efetivá-la a saber:
1º Pré-análise: É simplesmente, a organização do
material. [...] 2º A descrição analítica: é o momento em
que o material de documentos que constituiu o corpus é
submetido a um estudo aprofundado, orientado este, em
princípio, pelas hipóteses e referencias teóricos. [...] 3º a
interpretação referencial: trata-se da reflexão sobre os
materiais coletados. A reflexão, a intuição, com
embasamento nos materiais empíricos, estabelecem
relações (GIL, 1987, p. 161-162).

Sendo assim, Bardin (1977, p. 47) afirma que a análise de
conteúdo é:
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações
visando obter, por procedimentos sistemáticos e
objectivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção
(variáveis
inferidas)
destas
mensagens.

Depreendeu-se que a análise de conteúdo serviu de suporte para
que se alcançasse uma sólida análise, tendo em consideração os
elementos trazidos através da coleta de dados, os quais mediante o uso
coerente da análise de dados, buscou um tratamento adequado, uma
explicação pautada na reflexão teórica e empírica e sistematizou-se as
respostas conseguidas.
Logo, a análise de dados foi adotada como técnica, por que
colabora para os estudos qualitativos e leva em consideração as
motivações, os valores, as atitudes, as crenças, as tendências dos seres
participantes, sendo isto, um vetor importante para o desenvolvimento
de uma pesquisa ou estudo. Portanto, a finalidade a que se propõe a
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técnica é singular, visto que produz “inferência, trabalhando com
vestígios e índices postos em evidência por procedimentos mais ou
menos complexos (PUGLISI; FRANCO, 2005, p. 25).
3.6 Considerações ética da pesquisa
Esta pesquisa que teve como objetivo investigar o uso de livros
cartoneros em sala de aula como estratégia pedagógica ao
enfrentamento ao bullying escolar foi submetido à Plataforma Brasil
para ser analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - UPE no período
anterior ao desenvolvimento das etapas da pesquisa. Salienta-se que se
cumpriu todas as exigências necessárias da plataforma, tendo como
parâmetro a Resolução nº 466\2012 CNS|MS – Diretrizes e Normas
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, assim foi
submetida as documentações precisas desde o termo de Anuência aos
termos de Livre Consentimento Esclarecido e Assentimento, o qual foi
direcionado ao estudante. Tendo sido considerada uma pesquisa de
extrema relevância, referente ao estudo das causas e consequências do
bullying escolar, bem como de novas estratégias de enfrentamento,
através da utilização de livros cartoneros foi aprovado sob Parecer nº
3.436.852 tendo como fundação proponente a Fundação Universidade
de Pernambuco com financiamento próprio do pesquisador.
3.7. Inserção social da pesquisa
O Mestrado Profissional desafia, em virtude de pauta-se num
estudo colaborativo, ao pesquisador a desenvolver um estudo científico,
uma reflexão teórica, mas que promova uma inserção social na
realidade estudada. Desta forma, o Programa de Mestrado Profissional
em Educação da UPE busca atender esta perspectiva, pois conforme a
página da Universidade de Pernambuco9 ele visa:
9

Disponível
em:
http://www.upe.br/strictosensu2.html?view=article&id=460:mestrado-profissional-emeducacao&catid=121:project-4 Acesso em: 05 maio 2019
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Qualificar, em nível de pós-graduação stricto sensu,
profissionais da educação que possam atuar de forma
crítico-reflexiva e intervir em situações de ensinoaprendizagem, da prática pedagógica e da gestão escolar,
de modo a elevar os seus indicadores de avaliação dos
diferentes órgãos governamentais e a qualidade social da
educação como um todo. Tem como objetivos: Formar
docentes-pesquisadores para contribuir com a criação de
práticas curriculares e/ou produtos de aplicação imediata
no desenvolvimento da educação básica. Ampliar o
campo dos saberes docentes a partir da experiência e da
experimentação em sala de aula, de modo a ampliar
novas possibilidades de atuação. Produzir e implementar
materiais e projetos inovadores que atendam às
demandas do processo ensino-aprendizagem na
Educação Básica, no contexto em que se apresentam.
Implementar didáticas de conteúdos geral e específicos
sintonizadas com as necessidades de aprendizagens
coletivas e individuais de alunos através da utilização de
TIC e de recursos pedagógicos clássicos. Elevar a
capacidade de execução, avaliação e proposição de
políticas educacionais por meio de análises de programas
projetos e ações vivenciados no âmbito das escolas.
Gerar subsídios imediatamente dirigidos para a tomada
de decisão dos professores, na perspectiva de reformular
com maior autonomia suas práticas frente as políticas em
andamento no âmbito da educação básica (UPE, 2013).

Diante do exposto, depreende-se que o programa possibilita
uma reflexão sobre o fenômeno educacional, além disso ele coopera
para que haja uma perspectiva de criticidade e reformulação da prática
docente, isto implica afirmar que há uma abertura em associar
exercícios teóricos, que resultem em proposições práticas para cooperar
com a educação. Logo, percebeu-se, pois, que a pesquisa adotou uma
prática intervencionista em virtude da proposição do método utilizado
que é a própria pesquisa-ação. Assim, ela teve como inserção a oferta
de um Curso de Produção de Livros Cartoneros no tocante à formação
do professor de Língua Portuguesa para que este utilize a confecção do
suporte como estratégia pedagógica de enfrentamento ao fenômeno
bullying escolar.
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Esta perspectiva possibilitou à transformação da consciência do
participante da pesquisa de que a escola possui uma função social e que
a prática pedagógica deve ser elaborada com fim no desenvolvimento
do educando com ênfase no respeito, na solidariedade e na vivência de
ações que cooperem para a empatia e o respeito às diferenças.
Ao longo da dinâmica investigativa, foi notório que o caráter
teórico-prático permitiu uma inserção significativa e capaz de promover
práticas refletidas à luz da teoria, porém resultando em ações no âmbito
da escola. Gil (2006, p. 17) afirma que a razão em desenvolver uma
pesquisa é dividido em dois grandes grupos, isto é, em dois interesses:
o primeiro associa-se a razão de ordem intelectual e a segunda de ordem
prática. Sendo assim, esta tem vistas ao fazer de maneira mais eficiente
ou eficaz e aquela do desejo de conhecer pela própria satisfação de
conhecer.
Diante do exposto, foi averiguado que a inserção social se
tornou ímpar, pois foi percebido que sua contribuição se desenvolveu
unindo as razões apresentadas por Gil (2006), ou seja, houve uma forte
preocupação em não apenas vivenciar a ordem prática, a qual se situa
numa dimensão de um problema que é o fenômeno bullying escolar,
onde pesquisador e participante estiveram inseridos e envolvido para
intervir no contexto, mas também se preocupou com a dimensão
intelectual, pois se tratou de uma investigação que respaldou a pesquisa
e a preocupação em compreender o próprio fenômeno estudado da
violência no âmbito escolar. Para Thiollent (2011, p. 14) a pesquisaação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou solução de um
problema coletivo, no qual pesquisador e participante (s) representativo
(s) da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo.
Ciente desta projeção foi possível por meio do Curso de Livro
Cartonero colaborar com a formação da professora para que a sua
prática pedagógica desenvolvesse um papel ativo no enfrentamento ao
bullying com adolescentes na sala de aula e houve assim uma
proposição pautada no diálogo, no afeto, no respeito, na solidariedade,
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na empatia por meio da construção dos livros. No eixo educacional
escolar esta inserção social respondeu uma problemática no tocante a
seguinte indagação: os livros cartoneros em sala de aula podem ser uma
estratégia pedagógica do professor que coopere para o enfrentamento
ao bullying escolar?
Refletindo sobre esta questão foi possível uma resposta a
problemática com a formação do\a professor\a por meio da oferta do
curso, dessa forma houve um mergulho profundo para sensibilizar que
esta inserção viabiliza ações importantes no despertar de sentimentos
que erradiquem a violência, a qual pode ocasionar sérios problemas na
vida do\a educando\a e impossibilitá-lo\a de ter uma vida e formação
adequada.
Deste ponto de partida, a pesquisa apoiou-se na produção do
Curso de Produção de Livros Cartoneros como elemento de inserção
social, cuja prática trouxe formação teórica crítica-reflexiva e
possibilitou uma intervenção na sala de aula do\a próprio\a professor\a
para dinamizar ações que propiciem o enfrentamento ao bullying
escolar.
Logo, a inserção social da pesquisa pautada nos princípios da
pesquisa-ação permitiu uma ampla e explícita interação entre o
pesquisador e pessoas envolvidas com a mesma. Além disso, com ela,
houve uma abertura aos aspectos racionais e sistemáticos inerentes à
pesquisa criando estratégias que colaboraram com o desenvolvimento
da investigação ou estudo, pois ao ofertar o curso a atitude do
pesquisador foi sempre pautada no processo de formação, mas com
“atitude de escuta” (THIOLLENT, 2011, p. 16), a qual permitiu ao
professor\participante durante este processo inferir, tomar decisões nas
ações e ter atitude interativa o que também estar alicerçado nos
princípios da pesquisa-ação.
Por isso, durante a vivência da inserção o sujeito da pesquisa
pode aprender a produzir livros cuja base é o papelão e discutir ideias
que cooperem para à sua prática pedagógica em prol do enfrentamento
ao bullying, assim este pode inferir no planejamento das ideias e decidiu
inserir no seu plano de aula a produção de livros cartoneros. Neste
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sentido, decidiu-se produzir o suporte e trabalhar com o gênero
Histórias em Quadrinhos e criar a série afetos onde os estudantes, a
partir das estratégias utilizadas pelo sujeito da pesquisa, envolveram-se
nas atividades.
O resultado gerou um produto final que foram os próprios livros
cartoneros produzidos pelos estudantes e este foi elaborado com fim na
promoção de atividades que despertem no exercício da produção
coletiva o respeito, a solidariedade, a empatia e outros valores que
cooperam para o enfrentamento ao bullying escolar.
Logo, a pesquisa em questão está inserida na linha de formação
de professores, a qual contribui para que estratégias sejam
desenvolvidas para o exercício eficaz a prática pedagógica sob o cerne
da pesquisa-ação que para Thiollent (2011, p. 15) se constrói com a
participação das pessoas implicadas nos problemas investigados, sendo
ela absolutamente necessária. Isto implica dizer que ela se fundamenta
e executa com a tentativa de promover profundas reflexões e trazer
impactos positivos sobre a realidade estudada, ou seja, orienta-se para
transformar a realidade na qual está inserida.
Ciente de que o campo teórico e as bases metodológicas foram
relevantes para a pesquisa, segue-se a análise dos dados no capítulo 4.
3.8. Produto final
Esta pesquisa teve como produto final O livro cartonero, o qual
surge na Argentina como proposta de difusão da leitura, em especial
por seu caráter simplório, mas que não lhe retira a beleza de sua
produção e essência. De acordo com Alamo (2014, S/N) ele tem
notoriedade a partir do ano 2000 e o autor caracteriza o movimento da
cartonaria da seguinte forma:
O movimento cartonero surgiu na Argentina por volta do
ano 2000. Naquela época, o país vivia o “corralito”, uma
grave crise econômica que deixou milhares de
desempregados. Foi quando o escritor Washinton
Cucurto teve a ideia de fazer livros a partir do papelão
recolhido nas ruas pelos desempregados que acabaram
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virando catadores em função da crise econômica. [...]E a
ideia acabou por ganhar o mundo. [...] O movimento
cartonero também revela a existência de um leitor que
até então era desprezado (ALAMO, 2014, S/N).

Depreende-se após a leitura em Alamo (2014) que o surgimento
do livro se deu pensando naqueles que se encontravam desempregados
possibilitando uma visão social de entendimento das condições alheias
e apoio aqueles que não possuíam renda e passaram a ter com a
produção do livro. O cartonero também é uma produção mais acessível,
frente aos processos de sua fabricação, assim, ela é implementada sob
uma ótima social, a qual é requerida pelos projetos que se fundamentam
na pesquisa-ação, isto faz emergir uma ação colaborativa e participativa
(THIOLLENT, 2011, p. 15) e implica no envolvimento de pessoas para
a solução de problemas, os quais são investigados e que resultem numa
transformação social.
A preocupação de permitir o acesso à leitura na Argentina, por
meio do cartonero, é um exemplo para a sociedade brasileira, a qual
precisa despertar para a prática da leitura e produção de textos. Dessa
forma, a produção deste material como produto final, permitiu
compreender que, além de ser um instrumento de visão sustentável –
devido a utilização do papelão e sua autônoma configuração – é uma
possibilidade de levar ao\a professor\a de Língua Portuguesa a utilizálo como um mecanismo\ estratégia que coopera para práticas, cujas
ações se fundamentam no trabalho coletivo e nutrem atividades
pautadas nas dimensões afetivas necessárias para o enfrentamento ao
bullying, além de favorecer a escuta dos estudantes que sofrem ou
praticam o fenômeno em questão. O livro cartonero veio como uma
proposta estratégica pedagógica para o favorecimento do respeito, da
solidariedade, da empatia e de outros sentimentos surgidos por meio de
ações advindas de práticas valorizadas por meio da confecção dos livros
pelos\as estudantes do ensino médio sob orientação do seu professor.
É, ainda importante salientar, que a escolha pelo cartonero
também se assenta numa ótica de economia, pois a maioria dos\as
estudantes são dependentes dos pais e as condições para a compra de
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livros é um fator de análise e pelo livro ser uma alternativa para
desenvolver a prática leitora e, quando associada à produção de
enfrentamento à intimidação sistemática (bullying), passa a ser uma
obra de arte e um instrumento de cunho político, pois por meio dele
permitiu aos\as estudantes expressarem seus pensamentos e
colaborarem para a produção de suportes e textos que, com cunho
fortemente crítico-reflexivo, é possível enxergar a visão e concepção de
mundo dos\as educandos\as, além disso pode-se averiguar a sua
percepção em relação às práticas do fenômeno bullying e, ao mesmo
tempo, as relações estabelecidas fizeram aparecer sentimentos que
cooperaram para o enfrentamento ao bullying escolar como o respeito,
a tolerância, a empatia, a solidariedade e o respeito às diferenças sendo
esta última precisa, uma vez que a escola é uma realidade heterogênea
e nela estão inseridos atores, cujos pensamentos e sentimentos devem
ser respeitados.
A proposta de produção de livros cartoneros ainda possibilitou
uma atitude positiva e necessária na conjuntura atual em que todos os
seres humanos estão inseridos, pois além dos livros serem baratos eles
são produzidos a partir de materiais reciclados, neste contexto se utiliza
papelão reaproveitando para confeccionar as capas dos livros, cujo
objetivo é a difusão e acesso à leitura. A ideia do reaproveitamento,
além de oferecer momentos de atividade coletiva, torna a ação
participativa. A produção dos livros é toda manual, desde a confecção
das capas até a costura dos miolos.
Nesta operacionalização, pode-se dizer que o produto final – de
sua etapa inicial a etapa final- requereu atitudes de colaboração dos\as
participantes da pesquisa, onde as pessoas envolvidas trabalharam
juntas para alcançar os resultados desta pesquisa e, desta forma, o
trabalho coletivo fomentou o respeito, a solidariedade e a necessidade
de integração o que já acentua uma prática de enfrentamento ao
fenômeno estudado.
Por fim, as etapas que antecedem a produção do produto final
permitiram a discussão de diversos tipos de bullying na escola que
cooperou para a produção deste instrumento que cooperou para
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combater a este fenômeno de violência ao/pelo adolescente. Assim
sendo, esta prática alcançou sentidos e efeitos que trouxeram bons
resultados ao coletivo. Afinal, todo processo considerou uma
abordagem pautada no senso coletivo e na relevância do outro para a
confecção do produto final, respeitado o indivíduo em sua dimensão
sócio afetiva, no respeito ao opinar, ao expor e ao revelar suas reais
intenções por meio de suas falas e escritas por meio do gênero
selecionado para a produção dos livros cartoneros, ou seja, a História
em Quadrinhos no que concerne a produção coletiva e também aos
livros que fizeram parte da série denominada Afetos. Em conformidade
a esta ideia de que o texto traz a voz do educando, pode-se mencionar
Antunes (2003, p. 81), o qual afirma “nenhum texto é neutro, que por
trás das palavras simples, das afirmações mais triviais, existe uma visão
de mundo, um modo de ver as coisas, uma crença. Qualquer texto
reforça ideias já sedimentadas ou propõe visões novas”.
É justamente na leitura do mundo trazido pelo\a educando\a a
partir da produção de texto que a pesquisa certificou o quanto o bullying
é um fenômeno indesejável, capaz de aflorar sentimentos sofríveis no\a
educando\a. A produção do cartonero quanto produto final foi
importante, pois serviu de estratégia de enfrentamento ao bullying e
contribuiu para a formação do professor e reflexão sobre o\a
adolescente na escola.
Por fim, a produção do livro cartonero, ao considerar-se
necessária, requereu do participante e alunos\as envolvidos\as com o
projeto empenho e uma profunda reflexão sobre o fenômeno de modo
contínuo. Além disso, colocou estes atores alinhados no enfrentamento
ao bullying que promove intencionalmente a dor, a angústia e o
sofrimento, além de interferir no processo de formação cidadã dos
atores envolvidos com esta violência que perpassa no seio da escola,
em especial, a sala de aula.
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CAPÍTULO 4
O USO DE LIVROS CARTONEROS COMO UMA
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA DE
ENFRENTAMENTO AO BULLYING ESCOLAR
Neste capítulo apresenta-se os resultados obtidos a partir das
técnicas de coleta refletidas a luz do referencial teórico, além disso
compreende a análise do Projeto Político Pedagógico, da formação de
professor de Língua Portuguesa, bem como elucida o uso dos livros
cartoneros como uma proposta pedagógica de enfrentamento ao
bullying escolar. Por fim, aponta os resultados obtidos a partir da
produção de livros cartoneros com alunos\as, os quais mediante a
postura da professora Esperança inserida numa educação pautada no
respeito, na solidariedade, na empatia, na alteridade, no enfrentamento
à discriminação e ao preconceito é capaz de promover mudanças
significativas na vida do\a educando\a.
Assim, analisa-se a proposta de formação de professor\a de
Língua Portuguesa para o enfrentamento ao bullying escolar por meio
da oferta do Curso de Livros Cartoneros, além disso, compreendeu-se
o papel da prática docente como elemento fundamental para a
construção de estratégias para erradicar esta violência no seio da escola,
em especial na sala de aula, não se pode esquecer também de mencionar
que se trata de um momento singular para refletir no processo de
formação do\a professor\a de L.P, das contribuições que a formação
deste\a profissional pode ter para o tratamento da questão da violência,
da relevância de sua postura em sala para o enfrentamento ao fenômeno
bullying, bem como a intervenção que foi realizada com os estudantes
do primeiro ano, cuja vivência permitiu a produção de livros e, em torno
desta prática, perceber o quanto o trabalho coletivo é significativo em
função de uma prática pedagógica cuja intenção colabore para o
surgimento da empatia, da solidariedade, do respeito às diferenças, da
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compreensão e dos sentimentos que cooperem para o processo de
alteridade.
A princípio, ter-se-á como recurso da análise os dados coletados
por meio das técnicas desta pesquisa, isto é, a análise documental, a
observação exploratória, a entrevista, o Curso de Livro Cartonero e a
revisita à prática docente\pedagógica que permitiu compreender o
fenômeno da violência escolar denominado bullying e a utilização do
livro cartonero como estratégia pedagógica para o enfrentamento ao
fenômeno. Por meio destes, foi possível dialogar com as bases
epistemológicas e discutir sobre a necessidade de empreender esforços
no enfrentamento ao bullying por meio de práticas que se assentem na
dimensão dos sentimentos.
Estes esforços são necessários, uma vez que, “o bullying é um
tipo de violência, construída em lugares nos quais o preconceito, a
discriminação e a falta de cuidado, de diálogo, de acolhimento e de
amor existem” (FERREIRA, 2010, p. 12).
É necessário estruturar ações que empreendam perspectivas de
solidariedade, de respeito, de combate\enfrentamento ao sofrimento, a
dor, a angústia e percebam que a omissão à violência ocorrida na sala
de aula se torna um caminho que potencializa diversas formas de
bullying.
Logo, acredita-se que a postura do\a professor\a em sala de aula,
no tocante ao uso de livros cartoneros, é uma forma de enfrentamento
a este tipo de violência na escola, ainda que o fenômeno seja de difícil
solução e tem em sua estrutura básica o fato dos humanos não
compreenderem as diferenças existentes entre si , por isso, embora o
fenômeno seja intencional, repetitivo e promova contextos angustiantes
é possível haver práticas que colaborem para o seu fim, tem-se, pois a
ciência de que o problema, conforme afirma Rolim (2008, p. 19) “é
universal e que se manifesta, sobretudo, entre crianças e adolescentes
na escola”, todavia, sob esta ótica é possível haver intervenções capazes
de impedir o seu surgimento e enfrentá-lo de modo a desenvolver o
respeito, a alteridade, o amor e a cultura de respeito às diferenças por
meio da prática docente, desde que, no processo formativo do agente
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educacional, haja o favorecimento à reflexão da problemática e
estruture-se ações inibidoras do fenômeno.
A priori, é indispensável conhecer o bullying e, em meio a este
conhecimento, desenvolver práticas que cooperem para o
enfrentamento, dentre as quais destaca-se a formação de professor de
Língua Portuguesa para o uso de livros cartoneros que colaborem para
erradicar a questão na escola, em especial no coração dela: a sala de
aula.
4.1 O fenômeno bullying escolar com adolescentes
A escola é um dos espaços de formação do ser humano.
Conforme a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 9.394 de
20 de dezembro de 1996, no artigo 1º, já afirma que as instituições de
ensino são importantes para este processo. Nela deve haver o incentivo
à formação cidadã e desenvolvimento de habilidades e de competências
para que o ser humano seja apto e pronto para à convivência em
sociedade. Para isto é preciso que ela seja um ambiente acolhedor, de
respeito às diferenças e que consigam trazer ou externar a relevância do
adolescente neste processo. Entretanto, faz-se necessário refletir neste
dinamismo, pois a função atribuída à escola é interrompida pelo
fenômeno da violência escolar chamado bullying, por isso, ela tem de
preocupar-se com as questões referentes à esta violência,
principalmente quando é ocorrida dentro da sala de aula, pois é nela que
os\as estudantes adolescentes passam boa parte do seu tempo
construindo sua cidadania e interagindo para construir relações
significativas que cooperem significativamente para a sua formação
científica e humana.
Diante disto, com a análise documental de uma escola de
referência, foi possível compreender a visão construída pela instituição
no tratamento ao enfrentamento do bullying escolar.
No que diz respeito a este fator, é preciso que o tema se torne
mais conhecido, pois o fenômeno ainda é pouco discutido, difundido e
não há muitos trabalhos que se relacionem com o mesmo nas unidades
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de ensino no Brasil. Em face a isto, a lei 13.185/2015 sancionada pela
ex-presidente da república Dilma Roussef instituiu o Programa de
combate à intimidação sistemática e as escolas devem responsabilizarse pelo enfrentamento com ações que cooperem para que a violência na
escola seja erradicada. Desta forma, a prevenção ao bullying deve ser
uma constante na escola.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola (lócus
deste do estudo) a terminologia bullying não é mencionada em nenhuma
de suas 32 páginas, mas há uma preocupação latente com a violência, a
qual é discutida já na apresentação do material e percebe-se uma
reflexão de suas origens assim como dos fatores que cooperam para a
sua existência.
Nos deparamos diante de uma realidade onde a violência,
resultado da falta de cidadania, é motivada pela
dificuldade de acesso e permanência na escola, pelo
desemprego, pelos baixos salários, pela má distribuição
de renda, pela impunidade, pela descrença na justiça e
omissão da família (P.P.P, 2018, p. 03).

A cidadania é um eixo discutido ao longo do documento e
orientou-se a comunidade escolar a repensar a sua prática num processo
de construção de identidade e autonomia escolar que se fundamenta na
pedagogia ativa e cooperativa entre os membros que fazem parte da
unidade de ensino que serviu de lócus para a composição desta obra.
No entanto, há ausência da discussão sobre a violência\bullying. É
necessário salientar que o P.P.P articula e norteia todas as ações
desenvolvidas na escola, do conteúdo ao processo de intervenção e leva
em consideração a realidade social, cultural e econômica do local e dos
que estão inseridos na comunidade escolar, atendendo as necessidades
específicas da comunidade escolar. Ele serve de norte para todos que
compõem a comunidade escolar. Sendo preocupante o fato de não haver
menção direta ao bullying, visto que a lei 13.185\2015 direciona aos
sistemas de ensino e as unidades de formação desenvolverem
estratégias de enfrentamento à intimidação sistemática e o PPP
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construído coletivamente pelos atores educacionais foi elaborado no
ano de 2018.
Conforme Fante (2008, p. 36) a escola deve desenvolver regras
claras contra o bullying em suas dependências, alcançando
professores\as e pais no enfrentamento a questão e conscientizar aos\as
estudantes que este fenômeno é risco a boa convivência e
desenvolvimento do ser em formação. Sendo assim, evidencia-se uma
preocupação no que concerne ao envolvimento da construção coletiva
de um projeto que venha a contribuir com o combate ao fenômeno.
Salienta-se que a autora ainda expõe que dentro deste percurso de
construção colaborativa, deve-se ouvir os próprios educandos.
Assim, ao considerar o papel do\a educando\a no processo de
enfrentamento à realidade da violência, o documento aponta que o papel
do\a educando\a seja emplacar-se, participar da construção do seu
conhecimento e do conhecimento do outro, desenvolvendo habilidades
e adquirindo competências com ênfase nos pilares que fundamentam a
educação integral, destacando-se as seguintes premissas: o
protagonismo juvenil, no qual os\as estudantes atuam continuamente
nas proposições e soluções de questões dentro da escola, a
corresponsabilidade que traz como reflexão o\a estudante como
responsável pela sua formação cidadã e a valiosa educação
interdimensional em que o\a estudante aprende a ser, aprender a
conviver, a prender a fazer e aprender a conhecer.
De acordo com Padilha (2007, p. 44), o Projeto Político
Pedagógico da escola imprime uma direção, permite um horizonte de
possibilidades na caminhada e coopera no cotidiano da escola. Logo,
foi possível entender que este direcionamento é trazido à discussão,
embora não haja uma ação específica de enfrentamento ao bullying na
escola, mas traz uma preocupação com a violência e suas
consequências. Por isso, a instituição de ensino mantém canais de
abertura ao diálogo entre os profissionais que a compõe e os\as
estudantes que dela fazem uso para a construção de sua cidadania e
inserção social, uma vez que fica claro na visão da instituição não
apenas à formação de cidadãos críticos, porém reflexivos e sabedores
- 111 -

de seus direitos e deveres, bem como esclarece no documento analisado
que se por um lado tem-se como ameaça a violência (que também se dá
no entorno da escola), por outro tem-se como força “Equipe Escolar
Participativa e Comprometida e a relação interpessoal coesa, de respeito
e união entre professores e funcionários” (PPP, 2018, p. 18) elementos
que contribuem para tornar a escola um local preparado para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas que cooperem para o
desenvolvimento da solidariedade, do respeito, do afeto, da empatia, do
amor entre os pares.
Ainda sobre a relevância do Projeto Político Pedagógico e o
enfrentamento ao bullying, Alvilés Matínez (2012, p. 32) afirma que ele
é um elemento institucional, deve refletir as verdadeiras intenções
educativas da comunidade escolar. Sendo assim é importante que a
escola aponte suas intenções para que este material se consolide como
a identidade da comunidade e nele verse ações pensadas em grupo de
combate ao bullying escolar. Sem dúvida, é preciso que os projetos
antibullying estejam contemplados como ações macro da escola, por
conseguinte, percebeu-se a ausência de projetos, na dimensão
pedagógica, que busquem erradicar o bullying escolar.
Sob a ótica de ações de enfrentamento ao fenômeno da violência
descrito no Projeto Político Pedagógico, concluiu-se que é preciso a
escola abrir seus horizontes para o planejamento de ações na dimensão
pedagógica que coopere para o enfrentamento ao bullying escolar.
Ainda que ela possua um P.P.P atualizado e construído coletivamente
com reflexões sobre os aspectos da violência, viu-se a necessidade de
refletir na intimidação sistemática para que elementos como o respeito
(condição fundamental para o ambiente educativo), a solidariedade
(condição preponderante para a dimensão relacional) e a afetividade
(condição sine qua non para expressão dos sentimentos e necessária à
aprendizagem) sejam não apenas entendidas como vivenciadas e
cooperem para o enfrentamento ao bullying escolar.
É importante estabelecer uma reflexão sobre a ausência de ações
de enfrentamento ao bullying escolar, pois ele se configura como atos
de negligência ou omissão as agressões físicas e\ou psicológicas
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repetitivas, intencionais e sistemáticas que envolvem adolescentes,
sendo necessário mencionar que tais aspectos são crimes.
Conformes o Estatuto da Criança e do Adolescentes, a lei nº
8.069/90, nos artigos 5º, 17º, 232º e o 245º são claras as evidências de
que não se deve em hipótese alguma permitir que a convivência entre
adolescentes desenvolva-se em contextos de discriminação,
preconceito, violência, opressão, os quais venham causar sofrimento,
dor e consequências atrozes que abatam a dignidade do adolescente no
âmbito moral, físico, psíquico e em outros âmbitos que se não
acompanhados levar-se-á a esferas mais danosas como à morte.
Desse modo, os artigos, respectivamente, deixam claro que o
adolescente não deve ser objeto de crueldade e opressão (5º), não deve
ter sua integridade física, moral e psíquica violadas (17º), não devem
ser expostos a contextos vexatórios (232º) e, por último, a escola e os
profissionais que nela estão inseridos, em especial o\a professor\a, são
responsáveis por comunicar às instâncias competentes os casos de maus
tratos com adolescentes (245º).
Deste modo, é preciso haver um esforço maior no tocante a
reflexão sobre o bullying escolar que, por sua vez, deve ser percebido
desde o documento que norteia as ações dentro da escola e efetivar-se
como bússola no dinamismo da escola e dentro da sala de aula para que
assim haja o enfrentamento às violências que minunciosamente afetam
as relações interpessoais provocando atos fundamentados na
incompreensão, na intolerância, na discriminação e nos males que
denigrem o ser em sua completude.
Outro ponto que merece atenção diz respeito ao conhecimento
do fenômeno bullying, pois para enfrentá-lo é necessário que se conheça
e, caso não haja uma intenção da escola em discutir o problema com os
seus atores, dificilmente haverá proposições de enfrentamento. Sabe-se
que ele não é novo, mas a sua discussão no ambiente escolar se
configura um desafio, porque, segundo Melo (2010, p.16), ele se
desenvolve na escola de modo perverso no dia a dia de alunos\as e
professores\as. Diante disto, os mais fortes utilizam os mais fracos para
tratá-los como objeto de diversão, prazer e tem o fim de humilhar,
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maltratar e intimidar as suas vítimas. Por este motivo é necessário
apresentar discussões e proposições de solução para este fenômeno que
atrapalha a dinâmica escolar e, por conseguinte, o desenvolvimento
do\a estudante. Cabe, pois, trazer momentos de debates sobre o
bullying, a fim de que ele se torne conhecido e haja oferta de ações de
enfrentamento.
Num determinado momento da ES direcionada à participante da
pesquisa, questionou-se sobre - Qual o papel da escola no processo de
enfrentamento ao bullying?
Abrir discussão entre os alunos e esclarecer isto pra eles,
né? É... promover debates, é...mostrar a que ponto o
bullying pode chegar. Acho que é sempre discutir, que a
gente não vai fazer isto sozinho. A gente vai precisar da
ajuda dos próprios alunos, daqueles que sofreram,
é...pegar exemplos que acontecem em realidades não tão
diferentes da nossa e tentar esclarecer realmente com
toda a equipe escolar, com todo o grupo escolar
[ESPERANÇA, ES].

É possível perceber na fala de Esperança a necessidade de
discussões coletivas a respeito do fenômeno da intimidação sistemática
(bullying), isto aponta que o trabalho de base colaborativa traz
resultados propícios à dinâmica escolar e pensar em estratégias
coletivas de enfrentamento ao fenômeno deve ser assegurado no Projeto
Político Pedagógico, pois ele norteia as ações dentro da dinâmica
escolar e fortalece o grupo no enfrentamento ao aspecto da violência
multifatorial que é resultante do bullying escolar. Ainda é importante
mencionar que a consideração trazida por Esperança aponta uma clara
e coerente necessidade de construir pontes para o enfrentamento ao
problema que se configura sério, pois resulta em contextos de
sofrimento.
Um elemento presente na fala de Esperança importante é o
“esclarecimento” por parte de toda equipe. Este pensamento permite
inferir o trabalho de reflexão coletiva e concluir que no processo de
criação de estratégias ao enfrentamento ao fenômeno é “indispensável
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que todos os membros da comunidade educativa participem nos
processos de reflexão, formação, decisão e atuação contra o bullying
(ALVILÉS MARTINEZ, 2012, p. 16).
Outro aspecto fundamental existente na fala da participante e
necessário na empreitada contra o bullying escolar, trazido à reflexão
por meio da exposição do pensamento de Esperança, é o envolvimento
dos\as estudantes no processo de enfrentamento. Assim, Alvilés
Martinez (2012, p.26) acentua que é necessário que os\as alunos\as
sejam protagonistas nas ações de enfrentamento, considerando as
marcas locais de violência para tornarem-se mediadores dos conflitos.
Sem dúvida para o alcance deste processo é imprescindível o diálogo,
o qual consiste em atentar sensivelmente para os sujeitos e buscar
entendê-los. Esta estratégia é importante tanto para prevenir como para
conter o bullying, por isso é importante desenvolver ações de
enfrentamento por meio do diálogo que repercute na escuta ativa dos
envolvidos no processo. Enfatiza-se que esta ação deve transcorrer
naturalmente na comunidade educativa, resultando na promoção do
diálogo e promovendo a valorização da comunicação (ALVILÉS, 2012;
FREIRE. 2010; TORREGO, 2000).
Portanto, o Projeto Político Pedagógico de uma instituição
escolar deve estar aberto ao processo de ações que cooperem para
enfrentar o bullying, pois ele é hoje um dos problemas de violência mais
complexo de identificação e proposição de soluções, sendo sério, já que,
ele fortalece as diferenças e acentua as formas de agressões
provenientes do fenômeno estudado. Sendo a maneira de identificar e
lidar de difícil tratativa.
Ao ser questionada sobre a crença em fatores (causas) - que
fazem o bullying surgir na sala de aula ou fortalece-lo? Foi possível
elucidar a seguinte resposta de Esperança por meio da ES:
Eu... eu não sei te responder esta primeira pergunta se
dentro da sala de aula existem alguns fatores, porque eu
acredito que isto vai muito da intenção de quem pratica o
bullying, né? Eu acho que a nossa prática ela pode tentar
combater ou não, mas eu não, não acho que dentro da sala

- 115 -

existem fatores que contribuem para isto, eu, eu acho que
não, eu não, eu não tenho este conhecimento pra lhe
responder, eu creio que não [ESPERANÇA, ES].

É notória necessidade de reflexão sobre o fenômeno bullying na
escola em questão e\ou ainda ser refletido nas formações as questões
referentes a ele. Esperança deixa claro o desconhecimento de fatores
(causas) que podem desencadear o processo de violência sistemática
intencional, repetitiva e que se estabelece na relação de poder. Embora
toque no termo intencionalidade que conforme os estudos de Olweus
(2013) apresenta o desejo do agressor em promover o desconforto na
pessoa que é vítima do fenômeno bullying não se tem propriedade sobre
as causas que levam a vivência do fenômeno na escola. Silva (2010, p.
07) reforça que ele é intencional, onde os mais fortes possuem o desejo
de utilizarem os mais fracos como objetos de diversão, prazer e mostrar
sobre estes o poder que desfrutam, além de intensificarem o intuito de
maus tratos, de intimidação, humilhação, amedrontamento às suas
vítimas.
A resposta de Esperança permite compreender que há
necessidade de discutir as formas e as naturezas de bullying, mas
também a necessidade de formação para ter-se conhecimento sobre o
fenômeno que, infelizmente, é pouco discutido pelos sistemas de ensino
e debatidos nas escolas. Inegavelmente ele provoca contextos de
sofrimento e dor, além disso se caracteriza pela repetição de atos de
violência que podem ser tidos por agredir fisicamente, apelidos
pejorativos, difamação, práticas discriminatórias, violência sexual e,
por meio dos recursos tecnológicos digitais, como ocorre no cyber
espaço.
Alvilés Martinez (2012, p.34) considera que a repetição destes
traços de violência se configura como ações negativas e que ocorrem
de forma recorrente num desequilíbrio de poder, fazendo surgir um
patente esquema de domínio-submissão.
Quando Esperança aponta (afirma) que na sala de aula não
existem fatores que contribuem para isto é compreensível, já que o
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bullying é um problema de difícil identificação, às vezes é tratado como
indisciplina e também há o papel da omissão frente aos casos existentes.
Ademais, nele estão envoltos aspectos bastante sutis e de grande
complexidade, acarretando à sua identificação maior grau de
dificuldade ao(s) contexto(s) que podem ser configurados como
bullying. Dentro destes aspectos, encontra-se, por exemplo, a relação
de poder que influencia na relação entre os pares. Para Alvilés Martinez
(2012, p. 47) ressalta que as vítimas são mais fragilizadas e assumem
um papel de desvantagem, tornando-as, muitas vezes, incapazes de
defenderem-se ou até apontar que são vítimas.
Portanto, estas três características permitem depreender que a
escola deve rejeitar esta prática em seu espaço, sobretudo na sala de
aula, devendo ainda promover ações que debatam o fenômeno para
reconhecê-lo e enfrentá-lo, pois o bullying é:
A intimidação e o maltrato entre escolares de forma
repetida e mantida no tempo, sempre longe dos olhares
dos adultos\as, com a intenção de humilhar e submeter
abusivamente uma vítima indefesa por arte de um
abusador ou grupo de valentões através de agressões
físicas, verbais\ ou sociais com resultados de vitimização
psicológica e rejeição grupal (AVILÉS MARTINEZ,
2012, p. 38).

Em suma, ao não saber afirmar as causas que fazem o fenômeno
bullying emergir, faz-se preciso discutir a respeito dele com a
comunidade escolar e desenvolver ações que possibilitem ao\a
professor\a estar atento aos sinais dele em sala de aula, com efeito, o
desconhecimento do mesmo resulta em consequências indesejadas. É
preciso desenvolver práticas que cooperem para entender que a
intimidação sistemática é um fenômeno multifatorial com origem em
diversos aspectos, os quais surgem de questões culturais aos aspectos
pessoais.
No entanto, fatores que favorecem a pratica do bullying estão
arrolados ao contexto da individualidade, da falta de afeto, da ausência
de alteridade, da negação do respeito, falta de compaixão, da carência
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do diálogo, da intolerância, da falta de participação da família no
processo de orientação para a vida do estudante. Ele é um fenômeno
para Avilés Martinez (2012, p.49) que ocorre em virtude do âmbito
cultural com a promoção de ideias racistas, xenófobas e excludentes
daqueles que não cumprem determinados cânones sociais. Também
resulta da falta de empatia, do não exercício da solidariedade, do
ferimento do respeito às diferenças, da intolerância ao próximo, da falta
de compreensão e respeito à heterogeneidade existente na escola. Sendo
assim, é preciso projetar o ambiente escolar:
Como um lugar de encontro com o outro, é fascinante e
preciso ampliar a visão sobre a realidade, para além da
dimensão técnica, que só acontece na abertura ao outro,
sendo visível a necessidade de pensar por meio de
relações dialógicas, de uma ética da alteridade, solicitude
e escuta, enfim, promovendo um lugar sensível à cultura
das diferenças. A diversidade pode ser entendida como
um processo humano subjacente à construção históricocultural de todo o processo educativo, que requer a
aceitação da realidade de cada identidade (HABOWSKI;
CONTE; PUGENS, 2018, p. 192).

Quando Esperança foi indagada sobre - ações que pode ser
configurada como bullying e caso desejasse poderia usar mais de
uma ação. Obteve-se a seguinte informação:
Pesquisador: O aluno responder ao professor durante a
explicação do conteúdo.
Esperança: Não é bullying.
[...]
Pesquisador: Certo. A aluna puxar o cabelo da colega
em sala de aula.
Esperança: Sim, pode ser bullying sim.
Pesquisador: Durante o intervalo os estudantes decidem
gritar no pátio devido as condições da merenda.
Esperança: (silencia durante 7 segundos) Nãão. Eu acho
que eles tão tentando reivin:reivindicar alguma coisa é...
de uma maneira inadequada, mas eu não acredito que seja
uma prática de agressão...mas é gritar... é.. pode, pode
sim ser considerada dependendo é de como há essa
manifestação pode sim ser considerada como bullying.
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Pesquisador: Isolar um colega por questões relacionadas
a cor, a idade, a identidade sexual e condições sociais.
Esperança: Sim, com certeza.
Pesquisador: Tocar no corpo do outro sem o
consentimento devido.
Esperança: Sim, bullying e um assédio aí, né?
[ESPERANÇA, ES].

Percebe-se que há uma necessidade de reforçar os estudos sobre
o bullying com Esperança. As respostas dadas pela participante, nos
momentos que se configuram como bullying físico (a questão do puxar
os cabelos), apresenta certo grau de insegurança ao identificar como
prática do fenômeno em questão. Porém, no que concerne ao
isolamento (bullying psicológico) e o toque sem consentimento
configurando bullying sexual a participante apresenta uma confiança
maior em afirmar que é uma prática de intimidação sistemática.
De contínuo, foi perguntado a Esperança - Qual a sua
definição de bullying, então?
É...Começa de ameaça né, começa da brincadeira que não
tem graça pra todo mundo, é ...o constrangimento e chega
a agressões verbais e agressões físicas, é... Então o
bullying não é só quando um aluno bate no outro, quando
o aluno puxa o cabelo, quando aluno toca outra colega.
É...Existe o momento do constrangimento, da ameaça e
tudo isto se caracteriza como bullying, né? Ironizar um
colega enquanto ele tiver fazendo uma pergunta é.. você
ironizar tudo isto já é uma prática de bullying
[ESPERNÇA, ES].

A resposta apresentada por Esperança reforça uma reflexão
sobre a natureza das agressões apresentadas por ABAD (2011),
BEANE (2010), MALDONO (2009), SILVA (2010), TEXEIRA
(2011), onde é possível perceber que a participante visualiza a forma
física, verbal, moral ou psicológico e traz uma importante observação
ao vislumbrar a ironia no momento em que um colega faz uma pergunta
como forma de humilhação. É possível compreender que ao colocar a
expressão “começa” e “chega” dar uma ideia de progressão contínua,

- 119 -

cuja ação se dá de modo repetitivo, sendo assim configurando como
bullying. É importante salientar que ele representa situações de
“violência repetitiva e intencional em uma relação que há desequilíbrio
de poder” (MANZINI, 2013, p. 54).
Alvilés Martinez (2012, p. 36) afirma que ele ocorre na escola,
mas também pode ocorrer fora dela. Todavia, tratamos da violência
repetitiva, intencional e que resulta em contextos de maus tratos,
podendo ocasionar danos irreparáveis aos envolvidos no processo. Por
isso, em continuidade, a docente foi questionada sobre - Quais as
consequências do bullying em sala de aula para você?
É... A gente percebe que há o isolamento. É... existiu
uma onda muito grande né nos últimos, no último ano
de se cortar, do suicídio e tudo isto é um resultado de
uma pratica de bullying é... e tanto na sala de aula isto
interfere, porque quando o aluno não tá bem o
andamento escolar dele também não vai ser bom,
é...então tanto na vida social dele, na vida pessoal e
na aprendizagem também dentro de sala isto vai ser
prejudicial [Esperança, ES].

A fala de Esperança evidencia uma das várias consequências
do bullying em sala de aula, a saber: o isolamento. Ela percebe que este
contexto vivenciado na escola interfere no processo de ensinoaprendizagem, bem como nas relações tecidas pelo\a educando\a dentro
da escola e fora dela. Nos estudos sobre a fenomenologia bullying, há
inúmeros apontamentos de isolamento, depressão, automutilação
(como externou Esperança) e é discutido por Mesquita (2017, p. 27) e,
em casos extremos, suicídios e homicídios. É importante salientar que,
ainda segundo a autora, ele também desenvolve nas vítimas uma
aversão à escola, fazendo surgir uma fobia a escola, o que contribui para
o afastamento da escolarização.
Quando Esperança afirma que esta prática não será boa para a
vida pessoal do estudante, faz-nos refletir no processo da autoestima.
Ela tem ligação com o aspecto da confiança em si próprio. O\a
adolescente que é vítima de constantes quadros de violência tende a não
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confiar em suas aptidões, sobretudo as que se concretizam nas relações
interpessoais, visto que há o ferimento da autoestima e ele\a costuma a
isolar-se e sentir-se inferior. Alvilés Martinez (2012, p.52) também
acentua a questão da fobia pela escola e dos desejos suicidas por parte
daqueles que sofrem bullying escolar, além disso apresenta uma série
de consequências deixadas pelos atos e afirma que:
Não podemos deixar passar, como a queda da
autoestima, a falta de confiança social, o estresse, a
minimização social que devem suportar em relação a
seu padecimento, a insegurança e fobia escolares que
reproduzem, o desânimo e a depressão como efeito a
longo prazo, além das ideias suicidas e, em geral, seu
fracasso escolar, em certos casos, pessoal e vital
(ALVILÉS MARTINEZ,2012, p. 52).

Estas consequências passam a ser drásticas em virtude do
bullying. Sem dúvida, elas podem ser combatidas com projetos
antibullying nos quais os estudantes assumam uma postura
protagonista, ou seja, os alunos devem fazer parte da solução das
práticas de violência cometidas de modo repetitivo, intencional e com
fim de promoção do sofrimento. Vale salientar que, outro ponto que
merece ser refletido, na questão dos efeitos do fenômeno diz respeito a
consequência que resulta na insensibilidade, na falta de empatia, na
ausência de solidariedade, na anulação do respeito, na falta de
alteridade, na intolerância e na falta de compreensão ao próximo.
Para contrariar a ausência destes fatores é interessante que o\
professor\a estabeleça momentos de diálogos, pois, muitas vezes, os
estudantes não encontram em seus lares momentos para expressarem
seus sentimentos, suas visões em detrimento de vários assuntos e,
portanto, não desenvolvem espaços para refletirem a respeito da
afetividade, das emoções, dos sentimentos sobre si, sobre o outro, sobre
o mundo.
Por isso, é mister estratégias de sensibilidade entre os\as
adolescentes, permitindo a escuta dos sentimentos e auxiliá-los\as a
expressar o seu universo sem julgá-los, mas é preciso levá-los\as a
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pensar nas questões que subjazem ao respeito às diferenças e à
tolerância ao próximo e isto só é possível permitindo que eles externem
seus pensamentos, para isso, é saber escutar (FREIRE, 2011, p. 43) do
contrário, contribui-se para “a intolerância às diferenças, como também
dissemina os mais diversos preconceitos e a covardia nas relações
interpessoais dentro e fora dos muros escolares” (SILVA, 2010, p. 64).
4.2 A prática pedagógica e o papel social do docente
A sala de aula é um local de relevância para a prática
pedagógica, uma vez que é nela que se desenvolve o fazer docente e
que ele, quanto responsável pelo processo de ensino-aprendizagem, é
o\a professor\a que executa seu papel com o intuito de preparar jovens
para a vida coletiva e exercerem sua cidadania nas sociedades em que
estão inseridos. Neste sentido, o fazer do\a professor\a deve está
intimamente relacionado com a sua concepção sobre educação, assim a
orientação da prática pedagógica permite compreender em que
paradigma se assenta a sua perspectiva e qual o seu fim.
O trabalho do\a professor\a não é simples e as suas práticas
devem atentar para a promoção do saber e contribuir para criar
condições de vivenciar processos educativos escolares, levando em
consideração a construção do ser humano, respeitando a sua
singularidade e integridade. Ela é possível quando o\a professor\a tem
consciência de seu papel, pois é capaz de “diagnosticar o contexto do
trabalho, tomar decisões, atuar e avaliar a pertinência das atuações, a
fim de reconduzi-las no sentido adequado” (ZABALA, 1995, p. 9-10).
Portanto, ao refletir no aspecto da prática do\a professor\a e
como ela coopera para o papel do\a mesmo\a na sala de aula, foi
possível compreender, através da observação as aulas de Esperança,
que a sala de aula é um espaço plural, heterogêneo. É preciso conhecer
a vida na sala de aula para poder entender os fenômenos que nela
sucedem, a exemplo: o bullying. Sendo assim, Gómes e Sacristán
(1998, p. 70) afirmam que a vida na sala de aula pode se reduzir as
relações que se estabelecem entre o comportamento observável do\a
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professor\a quando ensina”. Diante disto, foram observadas as aulas de
Esperança em três turmas do primeiro ano do Ensino Médio para que
assim refletisse na postura da professora frente aos processos que se
desencadeiam na sala de aula e as estratégias tomadas pela mesma em
virtude de sua prática.
Logo, no que diz respeito ao aspecto da prática pedagógica,
pode-se perceber que a professora desenvolveu momentos de aula
iniciados com questionamentos, levando em consideração o
pensamento dos\as seus\suas educandos\as. Diante disto, é importante
refletir no paradigma que fere a concepção de que ensinar é uma
transferência, ou seja, Saviani (2012, p. 06) afirma que, na escola
tradicional, a função do professor é “transmitir, segundo uma gradação
lógica, o acervo cultural aos alunos”. Percebeu-se, pois, que este
direcionamento não fez parte da postura docente frente aos seus
estudantes, uma vez que a professora iniciava cada encontro com
diálogos, questionamentos (inquietações) aos estudantes, promovendo
a interação, refletindo sempre sobre as dúvidas que surgiam no
transcorrer das aulas.
O fazer de ‘Esperança’ nome escolhido e assumido pelo sujeito
da pesquisa permitiu inferir que a prática dela se assenta numa
concepção transformadora, a qual atribui ao\a professor\a a
oportunidade de colocar o sujeito aluno/a como ser ativo e responsável
pelo seu processo investigativo e de aprendizagem. Foi possível
observar que o estudante é visto como “um ativo mediador de suas
respostas e que o objetivo chave da educação e do ensino é provocar o
desenvolvimento de capacidades, conhecimentos e atitudes que lhe
permitam se desempenhar por si mesmo no meio em que vive”
(GÓMES E SACRISTÁN, 1998, p. 73).
Esperança demonstrou estar à disposição para ajudar seu/sua
aluno/a, convocou à participatividade e ativou os conhecimentos
prévios deles. Isto é uma constatação de que a postura docente se
direciona pela concepção não “bancária” (FREIRE, 2011).
No que diz respeito as condutas dos estudantes na sala de aula,
foi perceptível e possível observar práticas de indisciplinas em duas
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turmas das três que foram observadas, denominaremos T1, T2 e T3
(abreviação de turma seguida da ordem de observação). Assim, durante
a exposição do conteúdo em duas turmas (T2 e T3) estudantes não
conseguiam demonstrar interesse pela intervenção da professora e ora
conversavam, ora brincavam entre si apontando um contínuo
desinteresse pela aula. É importante ressaltar que “a aula está
constituída como grupo psicossocial, na qual as trocas e interações
afetam a todos e cada um dos membros que participam dela” (GÓMES;
SACRISTÁN, 1998, p,71).
Por isso, é preocupante quando um grupo de adolescentes
demonstram desinteresse pelas ações que nela ocorrem, pois isto afeta
a dinâmica vivenciada dentro dela, comprometendo o desempenho, a
assimilação de conteúdos e possibilita o surgimento de práticas
comportamentais inadequadas.
Em continuidade às observações, a turma que não houve registro
de indisciplina, T1, não foi percebida a evidência ou a incidência de
bullying, os estudantes eram participativos e a professora conseguia
continuar a prática dela, permitindo o fluir da aula e todos os estudantes
participaram das intervenções sugestionadas. Esperança assumiu a
função de mediadora e conseguiu cumprir as etapas que concernem ao
seu fazer em sala de aula. Dessa forma, os conteúdos foram ministrados
de modo tranquilo e não houve ocorrência de prática de intimidação por
parte de Esperança nem de T1. No momento em que se há o respeito e
interesse das partes que ocupam o ambiente de aprendizagem é possível
haver uma compreensão mútua e desenvolvimento dos atores. Por isso,
para o exercício pleno da função docente e alcance de resultados
significativos é preciso que haja um espaço de compreensão comum, o
qual “requer um compromisso de participação por parte dos alunos\as
e do professor\a num processo aberto de comunicação” (GÓMES e
SACRISTÁN, 1998, p. 64).
Concluiu-se que a participação dos alunos e o bom
comportamento dos mesmos permitem um ambiente propício à
aprendizagem, mas a atuação da professora é indispensável para que
haja uma aprendizagem significativa. Sacristán e Gómez (1988, p. 62)
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afirmam que é preciso usar o “diálogo, negociação, provocar a
reconstrução das pré-concepções do aluno/ a partir do conhecimento de
seu estado de desenvolvimento, suas preocupações e seus propósitos”.
Desse modo, a intervenção pautada no respeito aos saberes de T1
permitiu uma dinâmica favorável ao aprender sem evidências de
violência ou bullying no recinto da sala de aula.
De acordo com Alvilés Martínez (2013, p. 34), é fundamental
que a escola reconheça os processos perturbadores da convivência
escolar, tal como a indisciplina, a desmotivação e o desinteresse
acadêmico que podem acontecer simultaneamente com o bullying.
Embora T2 tenha tido o mesmo tratamento inicial de Esperança, o
grupo de alunos/as estiveram inseridos em ações negativas repetitivas
de maneira a criar momentos inoportunos dentro do ambiente da sala
de aula. Pode-se ainda citar Gómes e Sacristán (1998, 64), os quais,
diante deste contexto, asseguram:
Os alunos\as devem participar na aula trazendo tanto seus
conhecimentos e concepções como seus interesses,
preocupações, desejos, envolvidos num processo vivo,
em que o jogo de interações, conquistas e concessões
provoque, como em qualquer outro âmbito da vida, o
enriquecimento mútuo (GÓMES; SACRISTÁN, 1998, p.
64).

Durante a parte inicial da aula, Esperança convidou os
estudantes a participarem da aula e realizou a leitura de poemas
encontrados no livro didático. Sacristán e Gómez (1998, p. 290)
discutem, ainda, que a utilização dos recursos e suportes usados em sala
de aula, muitas vezes, não estão a serviço do questionamento, mas estão
a favor das metodologias dominantes que, por sua vez, não se abrem à
reflexão e não permitem com que o/a aluno/a reconstrua o
conhecimento que estes trazem à vivência e experiência escolar.
Entretanto, Esperança comunicou que a leitura do texto poético
serviria de base para a promoção das discussões primárias nas quais
poderiam ser inseridas a voz do/a aluno/a. Lamentavelmente, a prática
ou fazer docente foi interrompida por conversas constantes, pilhérias
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entre os colegas de sala e práticas de indisciplina, as quais trouxeram
consequências indesejadas à aula, pois houve a interrupção da prática e
em vários momentos a professora mostrou-se inquieta e insatisfeita com
a postura dos estudantes de T2.
Diante do exposto, Esperança solicita silêncio, chama a atenção
dos alunos que fazem pilhérias e, não mais suportando, perde a
paciência e bate no birô com o apagador fortemente pedindo silêncio e
atenção. Alvilés Martinez (2013, p. 34) afirma que nas práticas
perturbadoras do espaço escolar podem cooperar para a falta de controle
da conduta. Isto implica dizer que tal ação pode ocorrer por parte dos/as
alunos/as como também pode inferir na prática docente que, em virtude
das inúmeras tentativas, pode descontrolar-se na tentativa de manter a
ordem na sala de aula, a qual é sua responsabilidade manter organizada
para o desenvolvimento de atividades contribuintes da aprendizagem.
O autor ainda afirma que para a tratativa de práticas que se introduzem
na sala de aula com fim de promover o sofrimento dos atores que nela
convivem deve considerar a ação estudantil, ou seja, “os alunos/as têm
que ser protagonistas das atuações [...] não podem ser o problema, mas
parte da solução. A parte mais efetiva e direta”.
É indispensável mencionar que a postura docente frente aos
acasos dos/as alunos/as não foi a causadora das condutas inapropriadas
na sala, mas pela falta de respeito na sala entre os colegas. Como
consequência desta postura por parte dos estudantes a professora
solicita silêncio e aplica exercícios, além de organizar T2 em filas
únicas de alunos/as na tentativa de manter o controle sobre os mesmos.
Por fim, pode-se perceber que Esperança interrompeu a aula
em face as práticas desenvolvidas pelos estudantes. Contudo, é
importante salientar que para a correção das brincadeiras indevidas
utilizou-se de aplicação de exercícios e solicitou silêncio. É necessário
salientar que em momentos de indisciplina e desorganização do
momento de aprendizagem cabe uma reflexão e conversa sobre a
questão, pois de acordo com Sacristán e Gómez (1998, p. 26):
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É preciso transformar a vida da aula e da escola, de
modo que se possam vivenciar práticas sociais e
intercâmbios
acadêmicos
que
induzam
à
solidariedade, à colaboração, à experimentação
compartilhada, assim como a outro tipo de relações
com o conhecimento e a cultura que estimulem a
busca, a comparação, a crítica, a iniciativa e a criação.

Já as observações feitas a T3 permitiu depreender que a prática
docente de Esperança não se fundamenta em fórmulas, mas na abertura
à compreensão, além de considerar o que versa artigo terceiro da LDB
que é a igualdade de condições, a liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O trabalho
docente visou garantir a aprendizagem, respeitando a pluralidade de
ideias.
Todavia, os estudantes da T3 mostraram-se indisciplinados,
visto que conversaram durante as aulas e desobedeciam ao comando de
silêncio dado por Esperança. Sendo assim, um grupo de alunos
estavam “brincando de socos” e a docente, mediante o quantitativo de
alunos/as em sala de aula, não percebeu. Quando era comunicada por
algum estudante sobre as condutas dos estudantes em sala de aula,
Esperança solicitava silêncio e prosseguia com sua prática. Houve
saídas constantes de alunos/as da sala de aula para irem ao banheiro ou
beberem água, pois a escola é quente e não possui uma climatização
adequada, além disso, houve brincadeiras de jogar bolinhas de papéis.
Alvilés Martínez (2013, p. 34) denomina estas formas de condutas de
indisciplina e disrupções. Para ele a primeira é considerada falta de
obediência às normas e a segunda interrupções molestas no andamento
da atividade. Em todo caso, ambas formas tratam-se de problemas de
convivência no ambiente da sala de aula e se não tratadas podem
cooperar para os eventos de bullying.
Dentre os fatos ocorridos em T3, destaca-se o momento em que
um aluno opina durante a aula e é desrespeitado em seu ponto de vista
pelos colegas. É importante salientar que a escola é um espaço de
convivência onde perpassam diversos saberes e deve haver, conforme
o próprio Art. 3 da LDB a pluralidade de ideia, porque a escola é local
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heterogêneo. Por isso, afirmou Freire (2011, p. 31) que na prática
docente, no fazer do professor, é necessário respeitar os saberes dos
alunos na sala de aula, ou seja, “respeitar os saberes com que os
educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela”. Assim,
a postura docente frente a esta conduta da T3 foi solicitar silêncio frente
à fadiga que se encontrava. Houve interrupção das aulas e como
consequência Esperança dialogou com os estudantes, sensibilizou-os à
realidade e tomou uma postura dialógica a fim de despertar a
sensibilidade do estudante. É importante também salientar que a
docente separou os estudantes que brincavam e continuou sua
ministração de aula.
É necessário mencionar Gómes e Sacristán (1998, p. 64-65) ao
considerar a postura de T3 e as estratégias tomadas por Esperança para
o desenvolvimento de sua prática os autores afirmam que:
A função do professor\a é facilitar a participação de todos
e cada um no fórum de trocas simbólicas em que a aula
deve transformar-se, oferecer instrumentos culturais de
maior potencialidades explicativas (que enriqueçam o
debate) e provocar a reflexão sobre as próprias trocas e
suas consequências para o conhecimento e para a ação
(GÓMES e SACRISTÁN, 1998, p. 64-65).

Percebe-se que T3, em virtude dos aspectos mencionados
acima, feriu princípios necessários à formação tais como o respeito, a
solidariedade entre os pares e para com a própria Esperança, o respeito
às diferenças no que concerne ao momento em que não souberam ouvir
a opinião do colega de sala. Em relação ao desrespeito sofrido e
vivenciado em sala, apenas solicitou respeito e continuou sua aula.
Portanto, concluiu-se que Esperança desenvolveu uma postura de
auxílio aos estudantes em T3, mostrou-se prestativa e ativa as
considerações dadas pelos estudantes, com fim de permiti-lhes o acesso
aos conhecimentos necessários à formação, ainda que muitos
estudantes não se dão conta de suas responsabilidades Esperança fez a
sua parte contribuindo para, por meio de uma postura dialética, haja
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possibilidades de aprender e o desenvolvimento da compreensão entre
todos que compõem o ambiente da sala de aula.
Assim, é possível depreender que a “a base da eficácia docente
encontra-se no pensamento do professor\a capaz de interpretar e
diagnosticar cada situação singular e de elaborar, experimentar e avaliar
estratégias de intervenção” (GÓMES e SACRISTÁN, 1998, p. 74). Isto
implica dizer que o fazer do\a professor\a é de suma relevância para
entender a dinâmica existente e cultivada na aula e tudo que é
vivenciado no ambiente de aprendizagem considerado o coração da
escola irá influenciar na vida dos estudantes e, consequentemente, no
modo de aprender deles para a vida onde se acentuam os valores do
respeito, da amizade, da solidariedade, do afeto, da compreensão às
diferenças e, sem dúvida, a prática pedagógica é de suma relevância
neste processo, pois ela aponta também o papel docente. Por isto, ao
questionar Esperança sobre – o que é prática pedagógica e como ela
se efetiva? Obteve-se o seguinte posicionamento: “É... a prática
pedagógica... é...com base na:na legislação e com base no aporte
teórico é... fazer esta transposição de todos os valores é... de todos os
conteúdos que estão dentro das leis e é... que devem ser trabalhados
pra sala de aula” [ESPERANÇA, 2019, ES].
Percebe-se que a resposta dela permite compreender uma
preocupação com os valores. Por conseguinte, Esperança tem uma
visão de responsabilidade que ultrapassa a cultura do ensino tradicional,
onde se percebe o\a aluno\a como um depositório de informações. Ela
visualiza a necessidade de sua prática ser empenhada para o
fortalecimento de valores, tais como o respeito, a solidariedade e o
respeito às diferenças com promoção da cultura da paz. Diante disto é
possível concluir que ser professor\a consiste em desenvolver um
trabalho pautado não apenas no profissionalismo, como apontou
Esperança ao afirmar que deve sua prática responsabilizar-se pela
“transposição de conteúdos”, porém de que esta prática permita que se
construa ou desenvolva o processo de autonomia e emancipação do
docente frente aos processos educativos com ênfase nos valores que
colaborarão para a transformação dos seres, atores, que são membros
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ativos da sala de aula. Assim, o\a professor\a tem ou deve ter, diante de
sua prática e papel, a intenção de transformar os sujeitos, inclusive a si.
Logo, a prática pedagógica deve estar a serviço da
transformação dos seres que constituem o espaço escolar, em especial
a sala de aula. Ela deve responder aos requisitos de uma determinada
sociedade para que produza “conhecimentos que ajudem a compreender
e atuar nessa mesma sociedade e na realização humana dos seus
sujeitos” (SOUZA, 2009, p. 29).
4.3 A formação continuada do professor de Língua Portuguesa
para o enfrentamento ao bullying – Curso de Livro Cartonero
O Curso de Livro Cartonero surgiu como um plano para
colaborar com a formação do professor de Língua Portuguesa e tornarse uma estratégia no enfrentamento ao bullying escolar praticados por
adolescentes. Pensar na formação docente é pensar nas futuras ações
que este desenvolverá no ambiente que deve ser rico em estímulo e
propício à aprendizagem: a sala de aula. É, pois, justamente nela, onde
pode ocorrer as incidências do bullying e ser tido como um fenômeno
capaz de cooperar com a não vivência da empatia, da solidariedade, do
respeito, do afeto, do respeito às diferenças em que se fundamentam as
concepções de que a escola é uma realidade heterogênea.
O curso foi orientado pelo autor da obra e ofertado para a
professora Esperança. Ele ocorreu num período de 20 h\a e composto
por 9 (nove) módulos que perpassaram da compreensão do trabalho em
cartonagem à avaliação realizada pela participante em relação ao
próprio curso. Como é sabido, o objetivo foi preparar a docente para
usar o livro cartonero como uma estratégia de enfrentamento ao
fenômeno bullying que ocorre com adolescentes durante as aulas e\ou
espaço escolar.
A educação é hoje uma das questões mais discutidas no mundo.
Para que ela alcance resultados significativos é necessário que haja a
preparação de profissionais aptos a contribuírem para a construção de
uma sociedade mais justa e igualitária. Dentro deste universo há um ator
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importante que é atribuído de funções educacionais, o\a professor\a.
Conforme Gómes e Sacristán (1998, p. 373) o professor é considerado
aquele que reflete criticamente sobre o seu papel, sua prática e os
processos inerentes à sua profissão. Para Tardif (2002, p. 79) diversos
fatores colaboram para o tornar-se professor, tais como a influência dos
professores, a personalidade, a escolha como um ato natural. Segundo
Pimenta (1999) é uma construção histórica que se situa ao longo dos
anos e leva-se em consideração as experiências do indivíduo, ou seja, a
construção e maturidade docente possui significação social e faz-se por
meio da interação sócio-histórica. Todavia, o que chama a atenção são
as palavras de Nóvoa (1999) ao afirmar que independentemente de
quaisquer motivos a formação docente é um contínuo.
Desta forma, percebe-se que o ser professor\a é uma questão que
exige contínua busca de saberes para usar na prática docente, ou seja,
no momento da sala de aula, buscando sempre a transformação e
compreensão. Por isso, expressa Oliveira apud Freire (1996, p.11):
É na convivência amorosa com seus alunos e na postura
curiosa e aberta que assume e, ao mesmo tempo, provocaos assumirem enquanto sujeitos sócio-históricosculturais do ato de conhecer, é que ele pode falar do
respeito à dignidade e autonomia do educando. (...) A
competência técnico-científica e o rigor de que o
professor não deve abrir mão no desenvolvimento do seu
trabalho, não são incompatíveis com a amorosidade
necessária às relações educativas (OLIVEIRA apud
FREIRE,1996, p.11).

Diane disto é possível concluir que a formação docente exige
preparo, qualificação, capacidade técnica, quer dizer, que para ser
professor\a é preciso saber ser um\uma profissional aberto\a a constante
busca da identidade e reformulação da mesma. Além disso, é preciso
considerar que a formação docente coloca no seu centro o aluno, pois,
segundo Tardif (2002), o objeto do trabalho docente é o aluno, o qual
necessita de orientações precisas, reais e utilitárias para a vida e o
exercício da cidadania e este ser ao entrar no universo escolar traz
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consigo uma gama de saberes e contextos, condutas e comportamentos
que precisam serem mediados para que este utilize em seu contexto
diário o\a educador(a) / professor(a) necessita de conhecimentos plurais
e organizados para exercer a sua função, além de estar aberto a novos
contextos que requerem do\a professor\a uma postura mais
humanizada, sensível, afetiva e permeada em amabilidade ao\a
educando\a que é o seu principal produto de transformação.
Por fim, o\a professor\a necessita de preparo para saber lidar
com as novas perspectivas que acontecem no centro da sala de aula, a
exemplo, tem-se a questão da violência escolar chamada de bullying.
Esta, além de ferir as relações estabelecidas e cooperar para o
enfraquecimento do processo de ensino-aprendizagem, consegue legar
problemas de diversas ordens, os quais interferem negativamente na
solidariedade, no respeito, na empatia e no respeito às diferenças. Para
cooperar de modo satisfatório com a formação do\a professor\a para
atuar no enfrentamento a este fenômeno, foi pensado neste curso o qual
cooperou para a formação continuada do\a professor\a de Língua
Portuguesa, participante desta pesquisa. Apresentou-se uma proposta
de formação que coopera como uma estratégia pedagógica ao\a
professor\a de Língua Portuguesa.
É necessário salientar que a formação inicial do professor de L.P
se dá por meio do que está estabelecido no artigo 62º da Lei de
Diretrizes e base da Educação Nacional que diz:
A formação de docentes para atuar na educação básica
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores
de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em
nível médio na modalidade Normal.

O\A profissional da área do ensino de Língua Portuguesa é
responsável pela composição e amadurecimento dos eixos da oralidade,
leitura, escrita e letramento literário no\a educando\a de acordo com os
Parâmetros Curriculares para a educação básica do Estado de
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Pernambuco (2012, p.15). Todavia, no cenário contemporâneo outros
elementos além destes requisitos são precisos ao professor de Língua
Portuguesa e configuram-se como um grande desafio, tal como é lidar
com as condutas que ferem os direitos humanos e hostilizam o ambiente
educacional, em particular a sala de aula. Antunes (2003, p. 19) afirma
que o ensino de Língua Portuguesa na educação básica ainda revela uma
persistência numa perspectiva reducionista que se atém ao estudo da
palavra e de frases descontextualizadas.
Logo, é preciso refletir que a formação do\a professor\a de
Língua Portuguesa deve migrar para um patamar que o permita
caminhar em contextos muito maiores, pois ensinar Língua Portuguesa
é uma tarefa que requer não apenas domínio técnico, mas domínio de
outras competências que serão utilizadas para os contextos que
aparecerão na sala de aula, por isso Gadotti (2000, p. 7) afirma que a
educação contemporânea, voltada para o futuro, sempre será
contestadora, superadora dos limites impostos pelo Estado e pelo
mercado, portanto, uma educação voltada para a transformação social
do que a transmissão cultural.
Pode-se depreender que a preocupação com o ser e suas
particularidades é hoje muito mais preocupante do que os tradicionais
modelos de ensino e do que deve ser ensinado. Isto não implica dizer
que se retirará o rigor técnico do ensino que Freire (2011, p. 28) atenua
como importante ao\a professor\a, mas é imprescindível à formação
do\a professor\a de L.P a consciência de que a sua maturação docente
necessita estar atenta a fatores que os levem a querer o bem do\a
educando\a e perceber que a prática do\a educador\a deve intervir.
Intervir no mundo, em si e no\a aluno\a. Desta maneira, é importante
refletir no processo de formação docente do\a professor\a de L.P e que
fatores devem ser levados em consideração para que este atue de modo
satisfatório e eficaz não apenas para atender as exigências de sua área
do saber, porém para torná-lo\la significante nas necessidades
emergentes e precisas nas relações que se desenvolvem na escola, em
especial quando se trata da violência ocorrida entre os\as adolescentes
denominada de bullying.
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A formação do\a professor de L. P. se dar, inicialmente, nos
cursos de letras, cuja a maioria dos cursos finalizam em 04 anos de
estudos sobre a Língua Portuguesa, a literatura portuguesa e brasileira
e alguns cursos oferecem o acesso a uma língua moderna com o
espanhol, o francês e o inglês. O profissional do ensino de português
pode atuar em escolas públicas e privadas na educação básica quando
há portaria do curso reconhecida pelo Ministério da Educação, além de
poderem atuarem em editoras e revistas como corretores e tradutores.
A fim de agregar o\a profissional ao mercado de trabalho e as
necessidades educativas da sociedade o curso se organiza com a
intenção de lançar um\uma profissional apto\a as exigências
linguísticas.
Portanto, conforme as Diretrizes Curriculares para o Curso de
Letras, mediante Parecer CNE/CES 492/2001:
Concebe-se a Universidade não apenas como produtora e
detentora do conhecimento e do saber, mas, também,
como instância voltada para atender às necessidades
educativas e tecnológicas da sociedade. Ressalta-se, no
entanto, que a Universidade não pode ser vista apenas
como instância reflexa da sociedade e do mundo do
trabalho. Ela deve ser um espaço de cultura e de
imaginação criativa, capaz de intervir na sociedade,
transformando-a em termos éticos (BRASIL, 2001, p 29).

O parecer do curso de letras evidencia a proposta básica do
Ministério da Educação às universidades que desejem ofertar o curso
de letras que formem e habilitem o\a estudante a atuação profissional,
além disso permite uma abertura à uma formação que se abra a
intervenção na realidade social e reflita nos valores éticos, o que se deve
esperar da formação do\a professor\a de Língua Portuguesa é uma
flexibilidade à civilidade e à construção de valores que venham a
combater as desigualdades e contrarie contextos que afetem à dignidade
humana.
Todavia, é preciso também neste processo escutar os\as
profissionais em formação. Perceber quais são suas necessidades e suas
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concepções em relação ao curso e sua formação, pois o curso deve
voltar-se a atender também os anseios e expectativas do ser em
formação de professor e perceber se há uma abertura que veicule o
ensino de L.P e as necessidades reais da formação. Tanto que o próprio
documento assegura que os cursos de letras devem possibilitar uma
dialética entre o pragmatismo da sociedade moderna e o cultivo dos
valores humanistas (BRASIL, 2001, p. 29).
Logo, a formação do\a professor\a de Língua Portuguesa não se
volta apenas para a necessidade do domínio das habilidades
linguísticas, mas abre-se também para a formação do\a profissional que
se percebe quanto agente transformador\a, quanto cidadã(o) que busca
despertar no seu produto (neste caso o alunado) valores humanísticos,
tais como a solidariedade, a afetividade e o respeito as diferenças
existentes entre os pares que, certamente, aparecerão na sala de aula e
em toda comunidade escolar.
Outro ponto bastante importante é que as universidades que
oferecem cursos para a formação do\a professor\a de Língua Portuguesa
tem a liberdade de flexionarem seus currículos para atenderem as suas
necessidades e conforme o documento permitir que a formação do\a
profissional caminhe pela consciência da diversidade/heterogeneidade
do conhecimento do\a aluno\a, tanto no que se refere à sua formação
anterior, quanto aos interesses e expectativas em relação ao curso e ao
futuro exercício da profissão (BRASIL, 2001, p. 29).
Evidentemente que a formação do\a professor\a de Língua
Portuguesa tem sua preocupação macro em lidar com a linguagem e
suas licenciaturas despertando a criticidade, mas, em face ao contexto
de suas competências e habilidades, a formação do professor de L.P
deve enveredá-lo a ter capacidades de resolver problemas, tomar
decisões, trabalhar em equipe e utilizar-se de diversos saberes que
compõe a formação universitária em letras.
Considerando a dimensão linguística e humanística da formação
do\a professor\a de Português, pode-se afirmar que ela é de vital
relevância, pois ela não ocorre apenas para preparar o profissional para
o ensino de língua, não apenas para lidar com os fenômenos linguísticos
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ou literários. Ele também, por tratar-se de um\uma educador\a
responsável pela formação cidadã, poderá contribuir para, por meio de
seu componente curricular, trabalhar temas que favoreçam o reforço
dos valores humanos. Por isso, Freire (2011, p 1000) dizia que “sou
professor a favor da luta constante contra qualquer forma de
discriminação [...] sou professor a favor da esperança que me anima
apesar de tudo”.
Por fim, pode-se dizer que a formação do\a professor\a de
Língua Portuguesa não se atém apenas aos critérios técnicos de sua
especialidade, contudo abre-se para a janela do respeito, da autonomia,
da dignidade, do afeto, da solidariedade, da luta em prol e favor das
minorias, da ética em favor do gênero humano, assim a formação
continuada desse\dessa profissional deve permiti-lhe compreender e
fazer uso de propostas pedagógicas que o direcione a esta perspectiva:
a formação plena do cidadão.
Assim, diante de todo o exposto até o presente momento, foi
pensado numa formação que cooperasse para a participante desta
pesquisa levando em consideração os intentos e valores apresentados
nos principais documentos que legislam a formação docente de L.P.
Desta forma apresenta-se a estrutura comentada do passo a passo
ocorrido no Curso de Produção de Livro Cartonero, tendo o seguinte
panorama:
1º módulo: História do livro cartonero
Neste primeiro momento o pesquisador e a participante se
dirigiram à área conhecida como quiosque, onde foi ofertada toda a
parte teórica e prática do curso. Neste local acontecem diversas
atividades práticas da instituição, o motivo de ter-se feito o curso neste
espaço se deu, porque a maioria das salas se encontravam ocupadas e a
disponibilidade de horário de participante da pesquisa em participar do
mesmo.
A priori, foi explicado o objetivo do curso e dadas todas as
instruções à participante, informando-lhe de que ela poderia desistir da
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oferta a qualquer momento e da relevância do curso para a sua formação
continuada e que o curso poderia ser utilizado como uma estratégia
pedagógica de enfrentamento ao bullying escolar.
Neste momento, o curso iniciou com a leitura do texto de boasvindas à professora participante. Neste módulo foi apresentada a origem
da cartonagem que inicia na Argentina, no ano 2000, cujo objetivo
arrolava-se também a uma questão econômica e social. Esperança
mostrou-se interessada e a respeito da história apresentada no 1º módulo
afirmou que:
A cartonaria dá sentido à produção, além de favorecer a
questão ecológica em novos tempos. Percebo que é
possível inserir o livro no planejamento de aula, pois é
um recurso interessante frente a crise editorial e uma
alternativa mais econômica [ESPERANÇA, 2019].

Percebe-se que a fala de Esperança já aponta uma necessidade
de inserir nas suas aulas a estratégia do livro cartonero. É importante
salientar sua visão frente a crítica que tece em relação a postura que se
espera do\a professor\a em novos tempos, onde a visão de
responsabilidade ambiental não é sentida apenas dos\das profissionais
que pertencem a área das ciências das naturezas, mas a todos.
2º módulo: Noções de design gráfico e cartonaria
Foi apresentado à participante a base do livro cartonero que é o
próprio papelão. Material de baixo custo para aquisição e por meio dele
é possível desenvolver o molde do suporte, ou seja, modelá-lo para
partir para o processo criativo. A participante conheceu qual o tipo
ideal de papelão para a feitura dos suportes e discutiu-se todo a etapa
de produção do livro. Com a finalização desta etapa Esperança afirmou
que “o aluno tem uma alternativa de trabalho excelente devido à
perspectiva econômica e ecológica e mais por trazê-los às nossas aulas.
O aluno produz os seus textos e os seus próprios livros” [ESPERANÇA,
2019].
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Percebe-se que até o presente momento Esperança ainda não
projeta o uso do livro cartonero como uma estratégia pedagógica de
enfrentamento as práticas que cooperam para o desrespeito, a falta de
empatia, a ausência de solidariedade e desrespeito à realidade
heterogênea existente na sala de aula. Ela apenas consegue perceber a
necessidade e utilização do livro para a sua disciplina ou ciência. É
importante salientar que isto se deve ao fato do Currículo de Português
para o Ensino Fundamental 10– Anos Finais e também para o Ensino
Médio no Estado de Pernambuco, os quais são Oralidade, Escrita,
Letramento literário e leitura. Assim, há uma forte preocupação no
transmitir conhecimento linguísticos e literários, pertinentes à área de
formação e ensino da participante, porém vale salientar as palavras de
Edgar Morin (2011, p. 43) as quais ele afirma que a educação deve levar
em consideração a condição humana, isto é, não apenas os saberes
disciplinares, mas abrir-se à necessidade do ser em toda a sua plenitude.
Esperança ainda assegura que o trabalho manual pode ser um
empecilho à prática, pois requer pintura e corte de papelão feito pelos
adolescentes. Aqui cabe uma reflexão que os trabalhos de base
colaborativa exigem uma atenção especial, todavia são possíveis de
serem executados desde que haja planejamento. Isto implica dizer que
a atividade requer o que Gómes e Sacristán (1998, p. 197) denomina de
plano. Dentro deste plano deve-se pensar nas potencialidades e nos
riscos decorrentes da própria ação.
3º módulo: Técnicas básicas para o livro cartonero
Neste momento do curso, foi apresentada à participante as
técnicas mais usadas no processo da cartonaria, ou seja, do corte do
livro ao tratamento final. O papelão, os materiais necessários para o
10

Disponível em: http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&cat=36&art=1047
Dispõe dos cadernos e currículos a serem vivenciados na educação básica do Estado
de Pernambuco, baseiam-se no Parâmetros Curriculares Nacionais. Contendo
conteúdos, expectativas de aprendizagem. São documentos importantes para que o
professor fundamente suas aulas a partir destes fundamentos. Acesso em: 15 jan 2019.
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corte, para a costura, tipos de costura simples e japonesa, a pintura dos
livros que leva em consideração o processo criativo dos estudantes,
deixando-os livres para usarem sua criatividade. É importante salientar
que há duas formas de finalizar a capa do cartonero ou com o uso de
estêncil onde se pinta usando um pincel de rolo ou pode ser feita a capa
com desenho vazado o que requer uso de bisturi. Esperança julgou ser
melhor utilizar da pintura, pois ela não oferece riscos de incidente aos
adolescentes e nem a manipulação de material cortante. No final deste
módulo a participante pode assistir três vídeos11 que recapitulavam o
processo de produção de livros cartoneros.
4º módulo: Leitura de textos com temas sobre o bullying
Neste momento do curso foi exposta uma sequência de três
imagens com relação ao bullying escolar, as quais foram discutidas pela
participante junto ao ministrante. As perguntas norteadoras da
discussão foram:
Quadro 07
Imagens e questões reflexivas sobre o bullying
1. O que são estas imagens?
2. Tais cenas ocorrem no seio da
escola tendo como autores
adolescentes?
3.
O
que
impulsiona
o
desenvolvimento de práticas como
estas?
4. Estas formas de violência podem
ser consideradas bullying?
Fonte: O autor, 2019
11

Os vídeos estão disponíveis em:
<https://www.youtube.com/watch?v=-hxy7XE2i44>,
< https://www.youtube.com/watch?v=HBeLmKPPqHk>,
< https://www.youtube.com/watch?v=w02oca2s8VQ>. Acesso em: 05 jan 2019
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Para Esperança em resposta a questão – (1) “Diferentes
imagens que retratam o bullying em suas diferentes manifestações:
Intimadora, constrangedora. Pode-se supor que elas são recorrentes”.
Ela ainda afirma que estas práticas ocorrem em resposta a questão - (2).
“Com crianças e adolescentes”. Respondendo a questão – (3) afirma
que “são impulsionadas por diferentes fatores: cor, raça, orientação
sexual, nível de aprendizado escolar, sexo, etc”. Por fim, ela considera
que estas formas de violência são bullying – ao responder a questão –
(4). “Caso sejam com o intuito de intimidar e aconteçam
frequentemente com recorrência”.
As reflexões de Esperança permitem afirmar que o bullying é
um fenômeno de caráter intencional, repetitivo (podendo ser percebido
isto na expressão recorrência) e que ocorre com adolescentes no seio da
escola. O resultado desta prática é o constrangimento, o medo, a
angústia e quando não há intervenção adulta pode gerar contextos mais
sérios como a morte. Desta forma, concluiu-se que o\a professor\a de
L. P. deve estar atento a uma gama de situações que podem ocorrer
durante a sua aula, sobretudo quando ela se relaciona com uma das
maiores preocupações existentes hoje na escola que é a violência na
ambiência escolar – o bullying.
De contínuo, foi lida a lei 13.185\2015 a qual apresenta um
programa de combate ao bullying nas escolas de todo o território
nacional. A participante afirmou que é necessário lutar contra a esta
forma de violência e que é necessário o debate, a discussão, a própria
formação para entender e criar estratégias de enfrentamento ao bullying.
Então, ao ser questionada - Como você professor/a de Língua
Portuguesa se vê dentro deste processo e quais contribuições você
pode ofertar para cooperar para que esta realidade seja diferente?
Esperança responde: “Acredito que minha contribuição pode ser dada por
meio do debate, da reflexão e da leitura de textos que contribuam para o
enfrentamento. Sempre por meio do diálogo” [ESPERANÇA, 2019].

Em seguida, foi perguntado a participante se ela acredita que o
uso do livro cartonero em sala de aula pode se configurar como uma
estratégia de enfrentamento ao bullying escolar? Respondeu
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afirmativamente e justificou: “Pois será um trabalho coletivo, entrará
profundamente no conceito e no enfrentamento ao bullying e exigirá a
produção por parte dos alunos” [ESPERANÇA, 2019].

Por fim, o uso do livro cartonero como uma estratégia
pedagógica de enfretamento ao bullying escolar foi entendida como
positiva pela participante, pois desenvolve ações coletivas e que
trabalham o respeito, a afetividade, o processo de empatia, de
solidariedade e respeito às diferenças. O trabalho de base coletiva
desperta sentimentos capazes de trazer transformação e opera na base
da compreensão.
5º módulo: Produções de textos com os temas discutidos no
módulo anterior
A participante do curso pode produzir textos que foram
discutidos a luz das reflexões anteriores conforme o gênero que ela
desejasse. A mesma fez uso de uma epígrafe, construiu um acróstico,
desenvolveu um pensamento e elaborou um miniconto como forma de
enfrentamento ao bullying. Estas produções serviram de elementos
básicos para o livro cartonero produzido pela participante.
A exemplo, tem-se o miniconto no livro que ela denominou de
Afetos – reflexões sobre o bullying através de textos literários.
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Quadro 08
Miniconto produzido por Esperança

Fonte: O autor, 2019

A imagem acima são partes do miniconto produzido por
Esperança, foi dividido em quatro partes e contém uma narrativa que
é possível sentir o sofrimento da personagem que não deixa claro se foi
vítima de abuso sexual ou agressão física, mas apresenta um quadro de
sofrimento, o qual necessita ser enfrentado, no sentido de evitá-lo e\ou
não o permitir, entre os\as adolescentes, pois provoca angústia e
desespero na vítima.
Ele apresenta-se assim:
Parte 1
Meu sangue corria pelo meu rosto, não conseguia
imaginar porque eu tinha sido escolhida. Desde o início
do ano, eles me xingavam, me constrangiam, me
maltratavam. Só não achei que eles iriam tocar em mim.
Violar meu corpo com tantas agressões. Estou aqui, sem
saber o que fazer. Imóvel. Sem entender o motivo de
tanta violência.
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Parte 2
Estou vulnerável. Tão perto de casa, mas já está
escurecendo. Não achei que a minha volta para casa seria
a pior de todas. Como quatro adolescentes, da minha
idade, podem agir como animais? Será que eu agi errado
com eles? Será que, naquele dia da festa, eu poderia ter
sido menos rude e evitado tudo isso? Eu sei que fui rude,
mas não poderia anular minhas vontades, deixar de ser
quem eu sou, para me vestir igual à todas, beber e dançar
feito elas. Será que eu não posso ser diferente? Eles não
sabem o que é ter insegurança? O pior é ver meninas de
14 anos, assim como eu, envolvidas em tanta violência.
Escureceu e eu ainda estou aqui, imóvel.
Parte 3
Minha mãe vai perguntar o que eu fiz para isso acontecer
comigo. Eu sei que eu deveria ser uma filha melhor, ser
mais obediente. Acho que ela deve estar preocupada. O
que eu digo quando chegar em casa? Que foi um assalto?
Mas meu celular está comigo. Minha mãe vai querer
denunciar e isso vai me envergonhar mais ainda na
escola. Acho que estou perdendo muito sangue, muita
tontura. Talvez, apenas talvez, isso pode servir para
acabar logo com essas agressões. Pode ser que não
resolva.
Parte 4
Consegui me levantar. Minha visão está se apagando,
mas já consigo mirar minha mãe vindo em minha direção.
Que felicidade. Percebo que ela está aberta para me ouvir
e que não quer me culpar de nada. Nossos pais, muitas
vezes, só entendem a gravidade da situação quando
acontece um problema assim. Que alegria sentir o seu
abraço! A partir de agora, percebendo todo o seu cuidado,
contarei a verdade. Espero que meus agressores sejam
punidos. Mudar de escola não é uma opção para mim, que
saí vítima. Espero que meus agressores sejam punidos e
que realmente conheçam o que é amor e respeito. Minha
luta vai ajudar pessoas que também sofrem com o
bullying. Calar-se nunca mais será uma opção para mim.
Fonte: Esperança, 2019, p.05-10.

Neste momento do curso, foi possível perceber que Esperança
mergulhou na dimensão do fenômeno bullying e por meio do gênero
miniconto elaborou uma narrativa onde, na parte 1, já foi compreendido
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que esta forma cruel de violência, como afirma Avilés Martinez (2013,
p.36), é um fenômeno basicamente grupal ao utilizar o pronome “eles”.
Além disso, ele pode ter como atores não apenas os meninos, mas
também meninas, por isso, na Parte 2, a autora enfatiza que “O pior é
ver meninas de 14 anos, assim como eu, envolvidas em tanta violência”. Para
Lisboa (2005, p. 20) não há razão ou evidência para acreditar que as
mulheres são menos propensas a demonstrarem comportamento
agressivo que os homens. Isto implica dizer que tantos meninos como
meninas se envolvem com o fenômeno estudado.
Na parte 4, há um apontamento de que existe o desejo de
punição para com aqueles que cometeram o bullying. É importante citar
Manzini (2018) a punição jamais é o caminho para a solução ou
tratamento da violência na escola. Conforme a autora “A depender da
punição, inclusive, o adulto pode ser um modelo de como punir as
outras criança” (MANZINI, 2018, p. 17). Portanto, é preciso que haja
uma estratégia pedagógica que potencialize a reflexão e a vivência do
respeito, da solidariedade, da empatia e de uma cultura que considere a
heterogeneidade algo preciso na comunidade escolar, em especial na
sala de aula.
6º módulo: exposição e leitura do texto
Este momento foi de apreciação da produção escrita da
participante, onde ela pode ler suas produções. Apresentar as temáticas
que enfatizou sobre o bullying e discuti-las. É importante salientar que
neste módulo foi falado da importância da reescrita dos\as alunos\as,
pois além deles apresentarem seus textos devem também pensar na
escrita, porque ela será elaborada em prol do próprio cartonero. Mais
uma vez considera importante a atuação docente em prol deste estágio
no processo prático.
Neste módulo, considerou-se o pensamento, as experiências
vividas, os anseios, os desejos, as frustrações, o pensamento crítico e
reflexivo, a própria fala puderam ser representados por meio do texto
(escrito). Esperança pode fazer uso da escrita para expressar os
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sentimentos e a partir do texto produzido refletir. É necessário salientar
que os\as adolescentes possuem uma gama de experiências e vivências
que, muitas vezes, não são estimuladas a ganhar forma textual na
escola, com destaque nas aulas de Língua Portuguesa. Considera-se
que o Brasil, uma nação de poucos leitores, um dos indicadores para
este reconhecimento se deve ao fato do analfabetismo ainda ser tão
marcante na sociedade brasileira. A assertiva - “brasileiros leem pouco”
– ultrapassa as fronteiras da escola e margeiam a ignorância sobre a
temática, visto que, ao invés de criação e políticas ou programas de
enfrentamento a questão, busca-se um\uma culpado\a e como principal
réu\ré tem-se o\a professor\a, com maior ênfase o\a professor\a de
Língua Portuguesa.
Magda Soares na introdução do livro Leituras literárias:
Discursos transitivos organizado por Paiva et al (2014, p. 29-31) tece
considerações relevantes sobre o fato da culpabilidade a(o) professor\a
de Língua Portuguesa e elabora considerações relevantes sobre o fato e
permite elucidar que o problema não se encontra no\a professor\a ou até
mesmo no\a aluno\a, mas o ato de ler “é um processo complexo e
multifacetado: depende da natureza, do tipo, do gênero daquilo que se
lê, e depende do objetivo que se tem ao ler”. Soares in Paiva (2014, p
30-31). Neste caso a leitura só construirá sentidos ou terá êxito se
houver fins, ou seja, uma finalidade determinada para promover acesso
à empatia e interesse por este hábito salutar.
O curso de Produção de Livro Cartonero, dessa forma,
estimulou a leitura e a discussão de textos que contribuíram para a
formação de Esperança. Produções que circulam na esfera social,
apresentando a participante uma possibilidade de atividade leitora e
escrita que coopere com a discussão do fenômeno bullying que
muitos\muitas adolescentes estão envolvidos\as. Portanto trabalhar
textos com temáticas voltadas à realidade dos\as educandos\as é, sem
dúvida, primordial. Por conseguinte, o\a professor\a de Língua
Portuguesa deve, além de desenvolver as habilidades e competências
mediante o acesso à leitura de poemas, prosas literárias, textos
informativos, publicitários, jornalísticos e outros deve cooperar para o
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ato de ler ter sentido na vida do\a educando\a, possibilitando-lhe que
tais mecanismos expressem sua forma de ver, sentir e como agem frente
às temáticas que se relacionam à empatia, à solidariedade, ao respeito,
à diminuição de preconceito, do respeito à heterogeneidade e que
fomente a cultura da paz.
Assim, na sala de aula, é preciso fomentar momentos de troca
de experiências e saberes sobre questões que impossibilitem a vivência
destes valores mencionados, por meio disto, é possível, como ocorreu
com Esperança, perceber e refletir no modo particular de enxergar os
fatos e o mundo que o cerca. Tratou-se, pois, este momento, de um
exercício propício à formação da participante e permitiu que, como
leitora e produtora textual, fosse capaz de expressar seu pensar, seus
sentimentos, sua forma de visualizar a vida. Por isso:
É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito
acesso ao mundo da leitura, e isto inclui a leitura
informativa, mas também a leitura literária, a leitura para
fins pragmáticos, mas também a leitura de fruição, a
leitura que situações da vida real exigem, mas também a
leitura que nos permita escapar por alguns momentos da
vida real (Soares in Paiva, 2014, p.33, grifo nosso).
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Quadro 09
Texto Acróstico produzido por Esperança

Fonte: Esperança, 2019, p. 02.

O acróstico é um texto em verso que as letras de uma palavra
são dispostas verticalmente se configura como o tema da produção e dá
origem a novas palavras que se relacionam com o contexto da palavra
geradora. Neste caso Esperança escolheu a palavra “Violência” por
meio dela elaborou uma produção de enfrentamento ao bullying na
escola. Logo, com o curso foi possível depreender que textos lidos e
escritos podem cooperar para o enfrentamento desta realidade
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indesejável e estas produções foram elaboradas pelos\as alunos\as de
Esperança e estão contidas nos cartoneros deles.
Assim, este módulo do curso cooperou para que os textos
produzidos pela participante Esperança perpassassem para discutir
aspectos críticos, como é a violência escolar denominada bullying. Esta
prática ainda possibilitou que houvesse um diálogo estabelecido entre
o texto e a realidade da produtora a fim de que fosse possível ler os seus
anseios, a maneira como Esperança entende a realidade e como a
aceita.
Por isso, o\a professor\a de Língua Portuguesa deve colocar-se
sempre à disposição para ajudar o\a aluno\a neste caminho entre a
leitura e o produzir textos. Conforme Gomes (2009, p.143) “despertar
no aluno o interesse pela leitura é o maior legado de um professor a seus
alunos”. E quando esta herança se envolve com temas que precisam ser
vistos ou revisitados e que se deslumbrem sobre a ética, os valores
morais, a solidariedade e o próprio amor ao próximo e a si são valiosos
e fundamentais e necessários para o desenvolvimento da formação
plena do ser humano. Assim, tais produções cooperam também para que
haja mudanças de pensamento, atitudes, condutas que ferem o exercício
da solidariedade, do respeito, da empatia e da tolerância e do respeito
às diferenças e diversas realidades que são encontradas no seio da
escola.
Para Dionísio (2014, p. 75) estas diferentes realidades se
consolidam nas diferenças de cor, de classe, de etnia, de sexualidade,
de estrutura física elas devem caminhar livremente e dialogarem em
prol de um ser humano capaz de entender que o mundo é plural.
Portanto, os textos de Esperança, ademais de estrutura
linguística ou literária apresentam “critérios mais amplos que os
puramente linguísticos, tomam-no como uma unidade comunicativa”
Marcuschi (2012, p. 26). Por esta razão o texto carrega em si atos que
dialogam com o leitor, produtor e a realidade que o permite ou estimula
a sua existência. Ele retrata ou (re) constrói o mundo, as vivências, as
experiências, as situações de conhecimento do seu autor, sendo um
campo pronto a ser interpretado por uma escuta atenciosa.
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Logo, nenhum texto é neutro e por meio deles é possível haver
uma profunda e reflexiva discussão, pois como afirmou Antunes (2003,
p.81) “nenhum texto é neutro, que por trás das palavras simples, das
afirmações mais triviais, existe uma visão de mundo, um modo de ver
as coisas, uma crença. Qualquer texto reforça ideias já sedimentadas ou
propõe visões novas”.
As colocações de Esperança, por meio dos seus textos, foram
imprescindíveis para compreender um pouco mais do fenômeno
bullying. A produção de livros cartoneros exigiu a produção de textos,
uma vez que estes compõem o suporte confeccionado manualmente,
artesanalmente.
Por isso, da leitura à produção, levou em consideração os
contextos não apenas linguísticos e literários, mas sobretudo os sociais
foram relevantes para que as produções de texto pela participante
refletissem também no fenômeno da violência escolar – bullying, mas
não podendo esquecer que o foco se deu no suporte do cartonero, pois
o que se considerou no processo são os eventos ocorridos em virtude da
produção colaborativa e coletiva dos cartoneros quanto suportes e
prática pedagógica no enfrentamento ao bullying escolar.
Desta maneira, embora tenha Esperança optado em
desenvolver com seus\suas alunos\alunas a produção do gênero
História em Quadrinhos e a série de livros Afetos, a pesquisa se
enveredou a observar o desenvolvimento da empatia, da alteridade, do
respeito, da compreensão, da diminuição de preconceito, da valorização
da cultura da paz e respeito à heterogeneidade que a produção do livro
cartonero por parte dos\as alunos\as possibilitou e contribuiu para o
enfrentamento ao bullying escolar.
7º Módulo: Montagem do cartonero
Neste momento do curso a participante colocou em prática todo
o conhecimento adquirido ao longo da formação. Ela pode do corte à
costura participar do processo criativo e perceber a importância deste
trabalho que colabora para práticas coletivas e desenvolvimento de
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atitudes favoráveis ao respeito, ao afeto, a solidariedade, a empatia, a
cultura da paz, ao entendimento de que a realidade escolar é
heterogênea e perceber que a função docente vai além de transmissão
de conhecimento às novas gerações, que ela não é apenas transpassar
conhecimentos disciplinares, que a base da prática pedagógica não se
constitui numa perspectiva de orientação para a transmissão cultural
(GÓMES; SACRISTÁN, 1998, p. 68), que não é apenas arrolada ao
ensinamento de habilidades como leitura, escrita e cálculo (Ibidem,
1998, p. 68). Mas que é preciso desenvolver trabalhos que permitam a
interação e troca de experiências afetivas, solidárias e capazes de
promover a compreensão entre os pares.
Se por um lado, a Base Nacional Comum Curricular afirma que
o\a professor\a de Língua Portuguesa deve estar habilitado para que a
Língua Portuguesa proporcione a\o\s estudantes: “experiências que
contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a
participação significativa e críticas nas diversas práticas sociais
permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras
linguagens” (BRASIL, 2018, p. 64-65) também há a necessidade de sua
formação levá-los a entender que é necessário compreender o humano,
isto é, “compreender o humano é compreender a sua unidade na
diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber do
múltiplo, a multiplicidade do uno” (MORIN, p. 50), ou seja: é preciso
entender que o ser em formação, neste caso os\as adolescentes, não
devem apenas estar preparados\as para a aquisição de competências e
habilidades já supramencionadas, porém estarem sensíveis a sua
completude, a qual se constrói a partir do respeito à diversidade, da
solidariedade, da empatia, da alteridade, pois com esta consciência
dificulta-se as relações de violência, sobretudo o bullying escolar.
Por isso, de acordo com Avilés Martinez (2013, p. 136) os
momentos destinados à formação de professores devem contemplar
medidas de luta contra o bullying, ou seja, a toda a forma de intimidação
sistemática. Portanto, é necessário que haja conhecimento dos
profissionais de que há práticas capazes de cooperarem com o processo
de enfrentamento ao bullying e erradicar qualquer tipo ou forma de
- 150 -

violência, seja ela física ou psicológica. O uso de livros cartoneros
como uma estratégia pedagógica foi importante e pode se configurar
como um recurso, visto que por meio de sua natureza e construção
desenvolveu-se práticas capazes de colocar os sujeitos em contato e
despertar-lhes a solidariedade, a empatia e sentimentos capazes de
promover-lhes a transformação.
Esperança conseguiu ter esta experiência antes dos\ as
seus\suas alunos\as, pois após a reflexão da história do cartonero, das
técnicas de como elaborá-lo, dos textos e discussões suscitadas, ela
pode fazer o seu próprio livro. Ela, durante todo o procedimento,
mostrou-se satisfeita e foi percebido um profundo interesse da mesma
pela técnica de produção, além disso a participante mostrou-se feliz e
sentiu-se descontraída e bastante animada com o seu fazer. Sentiu-se
estimulada a efetivar a prática da produção com os seus alunos.
É interessante salientar que, ainda que tenha sido uma única
participante no curso, ela requeria, na medida que não compreendia o
processo inerente à execução da produção, auxílio o que permite inferir
que a produção do cartonero é um momento que pode haver interação
e integração e estes procedimentos são necessários para o aparecimento
de ações que colaborem para o melhoramento do ser e do enfrentamento
ao bullying escolar. Por conseguinte, é importante mencionar que a
produção do livro cooperou para um momento de produção pautado na
sociabilidade, com instantes que permitiram ver na participante a
alegria em produzir o seu próprio suporte para seus textos.
8º módulo: Avaliação e discussão dos resultados do curso
A avaliação é um momento importante, pois ela permite uma
análise dos passos tomados por nós, além disso contribui para
reestruturarmos as formas de intervenção. Para Haydt (1997, p. 12) ela
é um momento importante, pois permite refletir nas estratégias tomadas
e mensurar os resultados. Ela auxilia no processo de tomada de decisão.
A fim de que as próximas etapas consigam êxito, foi entregue
uma ficha avaliativa a participante para que ela pudesse cooperar com
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a análise do curso. Logo, este módulo consistiu de averiguar os pontos
positivos e aqueles que precisam ser melhorados frente a oferta deste
curso que se insere no processo de formação continuada de Professor\a
de Língua Portuguesa. Assim, a avaliação serviu de base para análise e
aperfeiçoamento do próprio curso, além de contribuir para a própria
pesquisa.
A respeito do conteúdo Esperança (2019) julgou ótimo, pois
atendeu as suas expectativas e permitiu compreender um pouco mais
sobre o fenômeno bullying. Em relação a clareza das informações ela
acredita que foi coerente e clara sobre os tópicos apresentados. No que
concerne ao material disponibilizado, também julgou ótimo e menciona
que do slider à montagem prática foi satisfatório.
A respeito da durabilidade e ambiente onde ocorreu a oferta do
curso, considerou ótimo. A cerca dos objetivos afirma que em todos os
módulos era possível observar os objetivos de cada etapa, sendo isto
ótimo. A respeito das discussões sobre o bullying diz ter sido
esclarecedoras e pertinentes, em especial menciona a reflexão sobre a
lei 13.805, que na verdade é a lei 13.185\2015.
Sobre o livro cartonero de sua origem à sua produção
Esperança julgou ótima as formas de intervenção e discussão. Já o que
diz respeito aos temas relacionados ao bullying, bem como a leitura e a
produção de textos ela afirma que poderia haver maior discussão de
textos com gêneros diversos e reflexões sobre como eles poderiam ser
melhor explorados em sala. Embora o objetivo maior não seja os textos
na presente intervenção, mas cabe aqui uma reflexão, visto que a
participante percebeu esta necessidade, o\a professor\a Língua
Portuguesa é um dos que mais ouvem a opinião, as concepções de cada
adolescente, pois na própria estrutura dada ao currículo de Português a
escuta dos adolescentes é uma prioridade, sobretudo nas aulas que
precedem a produção de texto, as quais de acordo com Antunes (2003,
p. 115) devem remeter a imaginação e a experiência do aluno, neste
caso, dos\das adolescentes. Sendo assim, a exposição de vários gêneros
que colaborem para a discussão do fenômeno e depois estimule a
produção textual é convidativa. Contudo, faz-se necessário mencionar
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que o objetivo da própria pesquisa é perceber o quanto o livro cartonero
(no que diz respeito a sua feitura) contribui para o enfrentamento ao
bullying, sendo esta uma estratégia pedagógica.
Sobre a montagem do livro cartonero Esperança considerou a
prática ótima, pois houve uma articulação entre a teoria e a prática.
Além disso, ela considerou em sua avaliação que o curso lhe permitiu
concluir que o livro cartonero apresenta uma boa estratégia para
enfrentar o fenômeno descrito.
Quando se discutiu a respeito do exercício da prática docente
colaborar com o enfrentamento ao bullying, ela avaliou de modo
positivo, pois a própria lei 13.805 (na verdade é a lei 13.185) reforça o
papel do\a professor\a no enfrentamento da questão.
Ao avaliar se o curso poderia ser fomentado a outros\as
professores\as e contribuir como estratégia de combate ao bullying
escolar, Esperança afirma que é relevante e precisa de discussões
profundas sobre o fenômeno e o seu combate.
Esperança finaliza a sua avaliação a respeito do curso
sugerindo que haja “uma nova etapa do curso para trabalhar com
leituras motivadoras, que propiciem a reflexão sobre a temática
(leitura de textos literários)” [ESPERANÇA, 2019].
As respostas da participante apontam a necessidade, de modo
mais particular à disciplina, usar o conhecimento mais técnico para
enfrentar o fenômeno, por exemplo a leitura e a escrita, sendo, portanto,
uma colocação muito pertinente.
Outro ponto importante é que para enfrentar o fenômeno
bullying é preciso entender que é necessário formação de professor\a
para a promoção de fundamentação de estratégias que venham a
combater o mesmo – umas delas é o uso do livro cartonero. No que diz
respeito a\o professor\a de português e sua ação para o enfrentamento
ao bullying , Melo (2010, p. 53) assegura que é preciso “treinamento de
professores para a identificação, o diagnóstico e o encaminhamento do
problema”, ou seja, é preciso formar os professores de Língua
Portuguesa para estarem preparados para lidar com este indesejável e
caótico fenômeno que acontece na sala de aula.
- 153 -

9º módulo: Sugestão do uso do livro cartonero como estratégia de
enfrentamento ao bullying escolar
A última etapa do curso consistiu em ouvir a participante no
tocante a sugestão de uso do livro cartonero em suas aulas para o
enfrentamento ao bullying escolar. Neste momento da inserção, a
participante se mostrou aberta e aceitou a proposta. Sugeriu que o livro
fosse trabalhado em prol deste fim, mas que o gênero textual produzido
pelos estudantes fosse o Histórias em Quadrinhos, pois estava dentro
do conteúdo programático e não iria ocasionar em prejuízo algum para
o currículo vivenciado, mas também a própria participante sugeriu a
produção de livros cartoneros intitulados série afetos nela o\a aluno\a
poderão escrever frases, relatos ou outro gênero que coopere para o
enfrentamento ao bullying como pensamentos positivos e frases de
autoajuda.
De continuo, foi refletida nas posturas que se esperam ao
término da vivência, isto é, que haja maior respeito entre os\as
estudantes, gestos de solidariedade, maior empatia e que eles se
conscientizem da necessária urgência em respeitar as diferenças. Esta
etapa foi de suma relevância, pois as relações entre os indivíduos na
sala de aula devem ser abertas a práticas humanizadas e o cartonero se
propõe em ser uma estratégia capaz de alcançar resultados plurais,
dentre os quais se destaca o enfrentamento ao bullying escolar.
Por fim, sabe-se que a vida na sala de aula pautada em relações
que favoreçam a troca de ideias, de pensamentos, de afetos, constituem
num processo facilitador para a transformação dos atores que as
vivenciam. O contrário constitui um grande desafio, por isso sempre há
necessidade de reformulação das estratégias para alcançar resultados
significativos em relação ao enfrentamento ao bullying. Como foi
percebido por Esperança, professora participante, o bullying é uma
situação envolvida por agressões intencionais que se manifesta sobre
diversas formas e tem como objetivo constranger, humilhar,
desvalorizar e na escola conforme Avilés Martinez (2013, p.82) ocorre:
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O maltrato entre escolares de formas repetida e mantida
no tempo, sempre longe dos olhares dos adultos/as, com
a intenção de humilhar e submeter abusivamente uma
vítima indefesa por parte de um abusador ou grupo de
valentões através de agressões físicas, verbais e/ ou
sociais com resultados de vitimização psicológica e
rejeição grupal.

Assim, o\a professor\a, que é o adulto central na sala de aula,
deve estar atento a este tipo de conduta e na escola todos devem buscar
combater estas práticas que minimizam a sensibilidade, a solidariedade,
o afeto, o respeito e a humanidade dos pares.
IMAGEM 01
Esperança na inserção social da pesquisa – montagem do cartonero

Fonte: O autor, 2019

4.4 A revisita à prática pedagógica e a utilização de livro
cartonero para o enfrentamento ao bullying escolar
A vida na sala de aula é movimentada pela intencionalidade do
professor ou da professora. Portanto, toda e qualquer transformação
que se deseja alcançar ou se constrói no ambiente mais importante para
a educação, isto é, a sala de aula, tem uma relação importantíssima com
o fazer, o planejar, a concepção de ensino do educador ou da educadora
e as tomadas de decisões que este delibera no seu espaço de exercício
de sua profissão. É evidente que este ator atribuído de tarefas, as quais,
por vezes, interrompem o seu bom exercício possui uma
responsabilidade macro, que é formar ou preparar o indivíduo para a
vida social e coletiva, contribuindo para o processo de formação cidadã.
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Embora haja, dentro deste percurso, alguns fatores que cooperam para
a não concretização deste objetivo, tais como: a falta de investimento,
as condições de trabalho inadequadas, o desinteresse do\a aluno\a, a
desvalorização docente, tem-se um fator muito perverso que se associa
ao fenômeno da violência que é o bullying.
O bullying escolar é um dos complicadores mais sensíveis a ser
enfrentado, uma vez que ele apresenta uma base que o sustenta
multifatorial, pois há “el fracaso de la celebración de la diferencia y de
la búsqueda de lo compartido. Es el triunfo del poder y los privilegios,
de la homogeneidad, de la territorialidad y el miedo a lo que otros,
diferentes, representan12.” (DEL BARRIO; GUTIÉRREZ; BARRIOS;
VAN DER MUELEN; GRANIZO, 2005, p. 86) É necessário ainda
pensar que este fenômeno lega consequências que se enveredam pelo
medo, angústia e dor, ademais pode resultar em contextos irreversíveis
como a morte. Para Frick (2016, p. 50) uma das consequências mais
cruéis do bullying escolar é o medo de um novo ataque e, além disso,
apresenta como um grave resultado o desenvolvimento da redução da
autoestima, os problemas de ansiedade, depressão, solidão, sentimento
de impotência e insegurança, assim como a insegurança de envolver-se
socialmente.
Logo, o bullying escolar promove a intimidação e a desarmonia
no espaço central de aprendizagem. O desrespeito, o desafeto, a
desunião, a imposição por meio da relação do poder estabelecida, as
intrigas e os problemas de relacionamento afetam a boa convivência e,
por isso, pode-se concluir que ele é:
Um fenômeno grupal que sobrevive na convivência
continuada do grupo de iguais, pressupondo valores de
abuso e predomínio de uns sobre outros. Portanto, será
no contexto e seio do próprio grupo onde os professores
terão que intentar quebrar atitudes e práticas que até um
determinado momento se dão como naturais ou
inevitáveis (ALVILÉS MARTÍNEZ, 2012, p. 85).
12

O fracasso da celebração da diferença e da busca do compartilhado. É o triunfo do
poder e dos privilégios, da homogeneidade, da territorialidade e o medo que os outros,
diferentes, representam. (Tradução do pesquisador)
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Alvilés Martínez (2012, p. 85) sugere que a solução para o
enfrentamento apareça dentro do próprio grupo que o fez surgir,
tratando-se da violência dentro da escola, por este motivo os\as
professores\as devem estar em alertar para práticas\eventos que
denotem ou favoreçam ao fenômeno e, ao perceberem as violências
perpassadas em sala de aula, sugerir, apontar práticas que sirvam de
estímulos ao desenvolvimento de dimensões necessárias para o
enfrentamento, isto implica dizer que o\a professor\a são membros que
necessitam exercer a observação do que acontece no grupo e propor
alternativas para sanar o problema do bullying entre os\as adolescentes.
Portanto, foi estabelecida a produção de livros cartoneros com
os\ as alunos\as de Esperança, cuja prática pedagógica seria
direcionada e toda intervenção com os\as estudantes partida da mesma.
Assim, pode-se dizer que se o fenômeno bullying tem a
intencionalidade de ferir, maltratar, provocar dor, sofrimento e
angústia, a prática pedagógica pode ser operacionalizada, isto é,
vivenciada em prol da cultura do respeito, da empatia e do respeito à
heterogeneidade e enfatizando a compreensão. Logo, pode-se dizer que
“o docente é um profissional que planeja a sua prática (GÓMEZ e
SACRISTÁN, 2000, p. 201) e sua prática pedagógica deve ser
entendida como:
A interrelação de práticas de sujeitos sociais formadores
que objetivam a formação de sujeitos que desejam ser
educados (sujeitos em formação) respondendo aos
requisitos de uma determinada sociedade em momento
determinado de sua história, produzindo conhecimentos
que ajudem a compreender e atuar nessa mesma
sociedade e na realização humana dos seus sujeitos
(SOUZA, 2009, p. 29).

O\a professor\a tem um papel significativo e sua
intencionalidade deve visualizar a formação humana dos seus\suas
alunos\alunas, pois é caminhando pelo interesse de desenvolver sujeitos
comprometidos com a sociedade em que estão inseridos e com o
próximo que a prática dele\a colabora com o enfrentamento aquilo que
- 157 -

vai de encontro à formação cidadã, a qual reconhece a relevância da
empatia, da solidariedade, do respeito, do anulamento do preconceito
para a transformação do ser humano e enfrentamento à violência que
ocorre na instituição escolar chamada de bullying.
Ao retornar à sala de aula para observar a prática de Esperança
durante à ministração de suas aulas, pode-se, ao longo de duas
semanas13, analisar que sua postura para com T1, T2 e T3 sofreu uma
mudança no direcionamento. Ela, desde a primeira observação,
apresentou um comportamento mediador. As aulas iniciam sempre com
questões relacionadas e que apontam uma preocupação antes de tudo
com o bem-estar do\a aluno\a e antes Esperança estava preocupada,
inicialmente, em organizar o espaço do ambiente, a exemplo, organizar
a sala em filas, para poder transmitir o conhecimento necessário à aula.
Assim, em todas as turmas a abordagem da participante passou a ter um
foco maior na interação. A postura de Esperança passou a ser mais
compreensiva e não se respaldava mais em inicialmente buscar
recapitular de modo primordial os conhecimentos estudados nas aulas
anteriores. Ela se mostrou menos preocupada com os aspectos
relacionados aos conteúdos, mas estava preocupada em compreender
como os seus\suas alunos\alunas se encontravam no início de cada aula.
Para Morin (2011, p. 81):

13

Assim que foi finalizada a inserção social da pesquisa a professora participante da
pesquisa permitiu que continuássemos as observações às suas aulas. Correspondeu a
duas semanas, pois do contrário poderia comprometer as demais etapas, uma vez que
a escola é inserida num contexto de vivência de diversos eventos e possui uma cultura,
dinâmica, que impossibilita algumas intervenções externas, porque é de pensamento
consensual a todos os atores da escola a necessidade de reservar aulas para a resolução
de provas em prol dos exames externos: ENEM e SSA da UPE. Desta forma houve
interesse da participante em permitir que o pesquisador continuasse a pesquisa e
observações antes que os calendários de atividades se constituíssem num empecilho
para a dinâmica do estudo. É interessante aqui mencionar o quanto os sistemas de
ensino e as escolas estão preocupados com a preparação do aluno para o
prosseguimento nos estudos a nível superior e margeiam a formação cidadã plena, a
qual é necessária para os valores que se constituem como instrumentos eficazes no
enfrentamento ao bullying escolar com adolescentes.
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A compreensão não pode ser quantificada. Educar para
compreender a matemática ou uma disciplina
determinada é uma coisa; educar para a compreensão
humana é outra. Nela se encontra a missão propriamente
espiritual da educação: ensinar a compreensão entre as
pessoas como condição e garantia da solidariedade
intelectual e moral da humanidade (MORIN, 2011, p.81).

É necessário tornar conhecido o fato de que isto não implicou
num descompromisso de Esperança em relação aos\as seus\suas
estudantes, porém numa prática que se pautou na dimensão do afeto,
pois ela esteve sempre preocupada com a rigorosidade metódica que se
relaciona ao exercício da profissão na mediação do saber e inquieta ou
leva o\a estudante a refletir nos saberes necessários à sua formação
como afirma Freire (2011, p. 28) “nas condições de verdadeira
aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da
construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador,
igualmente sujeito do processo”.
Portanto, as aulas de Esperança foram assumidas em T1, T2 e
T3 com respeito aos aspectos subjetivos do ser humano, considerando
o pensamento do indivíduo, pois nas práticas sociais e, isto se insere a
prática escolar, os valores e os sentimentos carregados pelos humanos
devem ser valorizados, visto que ao tratar dos elementos que estão além
dos aspectos dos conteúdos contribuirão para a transformação do ser
que se insere ou encontra na sala de aula. Desta forma o desafio de
transpassar uma prática pedagógica que se assente e dinamize na
concepção de transferência de valores e conhecimentos considerados
válidos pela sociedade (GÓMES e SACRISTÁN, 2000, p. 92) e
conhecimento dominante, ou seja, “difundir a instrução, transmitir os
conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados
logicamente” (SAVIANI, 2012, p. 06) é superado, uma vez que a
prática de Esperança passou a reconsiderar e buscar de modo mais
profícuo a integração e a valorização do\a aluno\a em sala de aula, por
isso:
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Os conteúdos do currículo e das experiências e trocas que
se criam ao desenvolver uma determinada estrutura de
tarefas acadêmicas e relações sociais na aula deverão
provocar não apenas a aprendizagem significativa de
uma cultura paralela ou acrescentada, que o estudante
aprende apenas para se desempenhar com sucesso frente
às demandas específicas de tal ambiente, mas sim a
aprendizagem relevante de uma cultura viva, que induz
transformação do pensamento comum e cotidiano do
aluno\a (GÓMEZ e SACRISTÁN, 2000, p. 92).

As partilhas nas salas de aula passaram a ter maior significado,
pois Esperança, que já considerava o pensamento do\a aluno\a,
reafirma esta valorização e enfatiza com fim a promoção do respeito ao
posicionamento diferenciado com fim de alcançar a relação entre os
sujeitos em sala de aula, por isso em uma das aulas ministradas em T1,
T2 e T3, iniciou com a exposição da preocupação sobre os afetos. É
importante salientar que esta temática serviu de ponte para a produção
de textos dos\as alunos\as para o livro cartonero a professora proferiu
a frase que utilizou como epígrafe do seu livro produzido durante o
curso, o qual fez parte da inserção social deste estudo, a saber: “A paz
é a única forma de nos sentirmos realmente humanos” Albert Einstein.
Diante disto, indagou aos alunos e as alunas a respeito dos
sentimentos que perpassam neles ao ler esta sentença e o que achavam
sobre o fato de o ser humano se encontrar como ser por meio da paz.
De contínuo, nas turmas pertencentes a Esperança, os\as estudantes
puderam colocar à tona os seus pensamentos e ideias a respeito da paz,
havendo consenso e dissenso em seus pontos de vista, afinal foi possível
observar a realidade complexa e o quanto somos heterogêneos. Assim,
de acordo com Moreira (2015, p.151), a postura de Esperança se
fundamentou numa educação dialógica ou problematizadora. É
fundamental ressaltar que a abertura ao diálogo permite com que os\as
estudantes percebam a importância da discussão em busca de solução
de problemas e permite que haja uma interação e o desenvolvimento do
respeito pela opinião contrária.
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O diálogo contribui para desenvolver uma postura crítica, mas
centrada no respeito ao outro e ele passa a ser uma abertura necessária
a nutrir, manter e buscar uma convivência boa entre os sujeitos que
compõe a sala de aula. De acordo com Freire (2011, p.133) a abertura
ao diálogo permite a expressão de uma boniteza que se revela na
compreensão de que somos inacabados em nossas razões. Desta forma,
o autor concluí que “seria impossível saber-se inacabado e não se abrir
ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas
perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros se torna transgressão
ao impulso natural da incompletude” (FREIRE, 2011, p. 133).
Portanto, a dinâmica de promover as aulas com ênfase no
diálogo e no processo de escuta do outro cooperou para o entendimento
nas turmas T1, T2 e T3 de que é possível respeitarmos aos colegas de
sala, ainda que estes compreendam a vida de um ponto de vista
diferente, é necessário compreender que por meio do diálogo é possível
desenvolver o respeito e, consequentemente, o amor entre os homens.
No que concerne à prática docente, a observação a este fato
permitiu depreender que Esperança cultivou uma prática pedagógica
em sala de aula desencadeadora de uma ação coletiva e contribuindo
assim para uma formação humana.
Para Souza (2009, p.34) práticas assim garantem condições de
desenvolvimento do ser aluno\a. Logo, a professora conseguiu deslocar
a concepção de ensino centrada no\a professor\a para o aluno ou a aluna.
Ao término das aulas ministradas a T1, T2 e T3, percebeu-se
que a postura de Esperança cooperou para melhorar o relacionamento
entre os alunos e as alunas, uma vez que os estudantes estiveram atentos
a dinâmica da aula e puderam expressar seus pensamentos, seus
sentimentos e tiveram suas respostas consideradas e respeitadas. Esta
prática também contribuiu para estreitar os estudantes e,
consequentemente, permitir o desenvolvimento de uma amizade mais
consistentes entre os mesmos. Salienta-se, que não foi visto nenhuma
prática que pudesse denotar bullying nas turmas, pois os\as alunos\as
aderiram a participação e puderam registrar as suas contribuições.
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Melo (2012, p.82) afirma que uma das práticas capazes de
enfrentar o fenômeno é fomentar o trabalho em grupo, além da
promoção de debates guiados pelo professor. Assim, a estratégia de
Esperança foi capaz de promover uma interação entre os\as alunos\as
sem que estes pudessem ofenderem-se entre si. Chama-se a atenção
para o que Freire (2011) tece a respeito do papel do\a professor\a em
sala de aula, pois há para o\a educador\a que promove a libertação “o
mérito da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa
docente não apenas ensina os conteúdos, mas também ensina a pensar
certo” (Freire. 2011, p. 28).
Outro momento relevante das aulas de Esperança a T1, T2 e
T3 diz respeito a promoção da discussão do fenômeno bullying. Mas é
importante deixar claro que a professora não pôs em questão o
fenômeno, mas trouxe textos que pudessem cooperar para o
enfrentamento ao bullying escolar. As aulas ministradas as três turmas
iniciaram seguindo a coerência do diálogo, da ativação do
conhecimento prévio e procurando entender e dar ênfase ao pensamento
do\a aluno\a apontando que a relação professor-aluno\a se fundamenta
no diálogo.
De contínuo, apresenta reflexões particulares sobre o bullying,
inclusive mostra às turmas um pensamento particular sobre o amor, o
qual foi elaborado para compor o seu livro cartonero.
Assim considera o pensamento sobre o amor:
O amor é um sentimento tão falado em canções, filmes e
novelas, mas tão pouco praticado dentro de nossas casas
e do nosso convívio social como um todo. Precisamos
distribuir amor por onde passarmos. Junto com o
respeito, somente o amor pode combater todo tipo de
prática de violência (ESPERANÇA, 2019).

Nas três turmas Esperança apresenta este pensamento que
inicia o debate entre os\as alunos\as sobre a relevância deste sentimento
para a existência. Ao continuar com a prática interativa, salienta-se que,
para Melo (2012, p. 82), estes momentos de discussão que incentivam
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o enfrentamento ao fenômeno bullying é chamado de tutoria ou dupla
tutoria onde há momentos mais extensos planejados e propícios para
atuações mais extensas e profundas na abordagem do bullying. Por isso,
o debate regrado pelo\a professor\a, segundo (MELO, 2011, p.82),
constitui-se importante para a reflexão sobre o tema e buscar
alternativas para erradicá-lo.
Logo, após a reflexão sobre o pensamento a respeito do amor
Esperança indaga aos seus\suas alunos\alunas a respeito do fenômeno
bullying escolar. É importante mencionar que as respostas dos\as
estudantes foram dispostas de modo aleatório, isto é, a fala do E1 em
outros momentos que aparece a legenda E1 nem sempre trata-se da
mesma pessoa, mas as falas foram registradas no momento em que elas
iriam sendo extenuadas, conforme as perguntas da participante.
Coloca-se, pois, em evidência a linha de pensamento do\a
estudante frente as indagações de Esperança que assume uma postura
mais reflexiva após o Curso de Produção de Livros Cartoneros. É
importante salientar que, de igual modo, o número de estudantes que se
colocam para a discussão foi de modo voluntário e considerou-se as
vozes que desejaram ser ouvidas durante o momento da aula. Portanto,
as questões norteadoras, partidas de Esperança, podem encontrar
respostas em alguns momentos num quantitativo expressivo de
estudantes
Por isso, ao questionar: 1 – O que é bullying para vocês?
Em relação a T1, ela obteve as seguintes falas:
E1: uma forma de violência verbal ou física contra uma
pessoa. Muitas vezes o agressor acha que tem alguma
coisa errada com a vítima e pega esse defeito e começa a
agredir a vítima.
E2: Bullying é quando a pessoa não aceita o jeito, o modo
ou classe de outra pessoa e procura encontrar algum jeito
de menosprezar.
E3: É a ação de agredir alguém ou machucar alguém
verbalmente ou fisicamente.
E4: Violência física e verbal e ocorre por conta do
estereótipo de pessoas.
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Na turma 01, é possível observar que os\as estudantes
constituem o fenômeno bullying como uma violência que acontece
entre as pessoas por diversos motivos E1 “Muitas vezes o agressor acha
que tem alguma coisa errada com a vítima e pega esse defeito e começa
a agredir a vítima”, E4 “ocorre por conta do estereótipo de pessoas”.
Os\as estudantes puderam discutir em sala, que ele ocorre no plano
verbal e físico, além de ter intenção para eles é a de agredir. Para Frick
(2016, p.35) há três características que definem o bullying a
intencionalidade, repetição e o desequilíbrio de poder. Na fala dos\as
alunos\as é possível perceber a intenção como é possível analisar na fala
de E3 “É a ação de agredir alguém” e o aspecto da relação de poder como
é possível ser visto em E2 “Bullying é quando a pessoa não aceita o
jeito, o modo ou classe de outra pessoa e procura encontrar algum jeito
de menosprezar” ao afirmar que a pessoa não aceita o modo ou classe
de outra pessoa e procura menosprezar. Por fim, os\as alunos\as
conseguem entender que o bullying é um fenômeno que causa dor por
meio do ato agressivo.
Em relação a T2, ela obteve as seguintes falas:
E1: Algo repetitivo e que machuca a pessoa, né? Algo
que acontece repetitivamente.
E2: É frequência de agressões verbais e físicas que
podem acontecer em qualquer ambiente, eu acho.
E3: É um preconceito que ocorre diariamente.
E4: É uma prática de violência que é corriqueira.
E5: É algo quando o agressor agride a vítima tanto verbal
tanto físico.
E6: É julgar uma pessoa de forma errada por ser
gordinho, inteligente ou burro demais.

Já na turma 02, os\as alunas conseguem compreender o
fenômeno por meio da sua frequência, por isso é possível destacar
“repetitivamente” - E1, “frequência” – E2, “diariamente”- E3,
“corriqueira’- E4, “quando”- E5. Compreende-se que o fenômeno
para os\as estudantes tem um caráter repetitivo para ser configurado
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como um ato de bullying. A repetição é um elemento importante para
se configurar a violência deste tipo e não indisciplina, pois a ação
repetitiva possibilita o entendimento de que não é um evento
esporádico, porém tem-se um ser que deseja atingir e fazê-lo sofrer.
Tanto que o E1 afirma que “Algo repetitivo e que machuca a pessoa,
né?” Esta palavra de realce \ou reforço tem por finalidade a resposta
positiva ao que se questiona, logo é possível compreender que além de
ser um ato repetitivo, como aponta o estudante E1, tem-se um ser que
sofre a ação da violência, isto implica dizer que se espera o sofrimento
do outro.
Assim, faz-se necessário citar Fante (2005 p. 28) que afirma ser
o bullying um conjunto de atitudes agressivas que se concretiza de
modo repetitivo, além de ser intencional.
Em relação a T3, ela obteve as seguintes falas:
E1: Bom, é quando um grupo começa a agredir
verbalmente ou fisicamente uma pessoa só por conta do
seu jeito e isso é de forma repetitiva.
E2: Quando faz a brincadeira e o outro não gosta, mas
mesmo assim continua.
E3: É uma prática de violência, professora.
E4: Eu acho que é uma exclusão de grupo.
E5: É quando acontece sempre.
E6: Interação com outra pessoa.

É muito importante salientar que todos\as os\as estudantes
apresentam falas que cooperam para o conceito do fenômeno. Por
exemplo, E6, embora tenha colocado em evidência a expressão
“interação”, não se equivoca, pois só ocorre o bullying, porque há
relação entre as pessoas. Alvilés Martínez (2012, p.33) afirma que ele
se dá na convivência escolar, onde há pessoas em formação. Sendo
assim, o fenômeno estudado é preocupante, visto que desenvolve ações
que ferem à boa convivência e permitem contextos de exclusão, como
apontados por E4 - “Eu acho que é uma exclusão de grupo” na T3.

- 165 -

Uma das consequências do fenômeno é, justamente o quadro de
isolamento do indivíduo que sofre o bullying. Nota-se que os\as
alunos\alunas expressam de modo claro práticas que se desenvolvem no
seio da sala de aula e configuram-se como atos de violência, desse modo
“um grupo começa a agredir verbalmente ou fisicamente uma pessoa”
– E1, “brincadeira e o outro não gosta” – E2, “uma prática de
violência” – E3, “exclusão de grupo” – E4, “Interação com outra
pessoa”- E6 sendo esta de modo negativo, provocando dor, sofrimento,
medos, angústias e a vontade de não está mais naquele local, e, por fim,
como afirmou E5: “É quando acontece sempre” na escola e em outros
espaços\ambientes onde há troca de experiências, sendo este fato
lamentável.
Por fim, pode-se observar que as três turmas conseguiram inferir
a respeito da prática do fenômeno bullying apresentando como conceito
básico a agressão ao próximo, desta forma é preciso cooperar para que
práticas de violência não sejam acentuadas na convivência escolar, pois
como os\as próprios\as estudantes mencionaram a violência promove a
diferença, a exclusão, o desprezo ao ser e contribui para que ocorram
práticas que machucam o sujeito em formação podendo desenvolver
contextos atrozes e\ou irreversíveis.
Quando questionados se- o bullying só acontece apenas no
ambiente escolar?
A T1, afirma que:
E1: O bullying está em toda parte como na rua até em
casa.
E2: O bullying também pode acontecer em qualquer
lugar.
E3: Não, acontece em diversos ambientes, como ela
falou, pode acontecer na família, na rua, no trabalho, em
redes sociais, né?
E4: Não né? Ele pode acontecer em outros locais, mas
acontece muuuiito em ambiente escolar.
E5: Não acontece apenas, mas na maioria das vezes é na
escola.
E6: Não, pode ocorrer também na vizinhança.
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A T2, afirma que:
E1: Professora, eu acho que o bullying acontece em
qualquer canto.
E2: Ocorre em qualquer lugar.
E3: Sim. É comum se presenciar certo tipo de
comportamento e situações em que pessoas são
agressores e outros são vítimas e é comum algumas
vítimas não falarem nada.
E4: Acontece em todo tipo de ambiente.

A T3, afirma que:
E1:Acontece também no ambiente de trabalho e família.
E2: Em todo lugar onde pode imaginar.
E3: Nos dias atuais o bullying está em todos os locais.
E4: Não. Ele também pode acontecer no local de
trabalho, na rua e até na sua própria casa.
E5: Não. Em qualquer lugar.

Em todas as turmas a indagação suscitada por Esperança
encontrou consenso, pois para os\as alunos\as de T1, T2 e T3 o bullying
é uma forma de violência que ocorre não apenas na escola, mas pode
ocorrer onde há convivência humana e onde há ausência de respeito, de
amor e de solidariedade. Por isso, as respostas dos\as estudantes
dialogam entre si ainda que sejam de turmas diferentes, mas houve de
modo unânime que o bullying pode acontecer em todos os lugares. Mais
uma vez é fundamental citar Alvilés Martínez (2013, p.36) que assegura
que o fenômeno não é estreitamente escolar. Acontece na escola, mas
também fora dela, nos momentos de lazer, nos momentos de
convivência do grupo de iguais, no bairro, no parque, etc.
Esta assertiva dita por Alvilés Martínez (2013) pode ser
amparada nas respostas dadas por E1 da T1, ao dizer que “O bullying
está em toda parte como na rua até em casa” e na mesma turma E3
contribui reforçando que: “acontece em diversos ambientes, como ela
falou, pode acontecer na família, na rua, no trabalho, em redes sociais,
- 167 -

né?” Na T2, destaca-se a fala de E4 quando diz que o fenômeno
bullying “acontece em todo tipo de ambiente”. É possível compreender
que esta violência não ocorre apenas na escola, mas como afirmou E3
da T3 “Nos dias atuais o bullying está em todos os locais”.
Portanto, ele acontece onde há relação de pessoas e há problema
de convivência. Não se trata apenas de agressões, as quais para Alvilés
Martínez (2013, p. 34) são ações intencionais para fazer dano a alguém,
todavia trata-se de um fenômeno multifacetado, o qual é difícil ser
combatido e precisa, para isto, que aqueles que se propõe a enfrentá-lo
entendam as suas formas, naturezas e percebam que todos aqueles que
se envolvem com ele precisam de ajuda, amparo e a base para a solução
é o diálogo e escuta atenta.
Uma importante atuação para o enfrentamento é desenvolver
estratégias que permitam o fluir dos sentimentos e potencializem as
relações entre os atores sociais, a saber: professor\a, alunos\as.
Conforme Tognetta (2003, p. 128) os sentimentos são tão importantes
que precisam ser ditos, representados, pelo desenho, pela fala, pela
escrita. Tais situações, em que há necessidade de falar de sentimentos,
podem oferecer às crianças oportunidades para pensarem sobre si, para
resolverem algo que lhes tenha causado uma mágoa, um ressentimento,
bem como para se conhecerem.
Desta forma, Esperança afirmou que é preciso haver mais
integração entre os seres humanos para que o bullying não retire do
aluno a alegria de estar na escola. É importante salientar que a
diminuição de frequência à escola é uma das consequências deixadas
pelo fenômeno em questão.
Esperança questiona aos alunos e as alunas: Para vocês o que
a escola pode fazer para enfrentar o bullying?
Na T1, obteve as seguintes colocações:
E1: A escola deve fazer campanhas e escutar os alunos.
E2: Procurar se interessar mais pelo que acontece e
procurar passar mais conhecimento sobre o assunto.
E3: A escola pode fazer estudos sobre o assunto e
procurar dá uma punição para quem castiga.
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E4: A escola tem que fazer palestras e convidar
psicólogos para ajudar.
E5: Dar mais atenção aos alunos e fazer campanhas.
E6: Através de palestras demonstrando sempre aos
alunos que aos que sofrem devem sempre expor o que
estão passando, conscientizando os agressores de que
isso não só pode prejudicar o corpo com as devidas
agressões, mas à saúde mental ocasionando diversas
doenças.
E7: Conversar com os alunos e mostrar leis que proíbem
o bullying.
E8: Desenvolver mais trabalhos sobre isto para ter
consciência.

A questão levantada por Esperança trouxe uma reflexão muito
interessante na sala de aula, pois permitiu que os estudantes se
colocassem frente ao problema em análise. Segundo Alvilés Martínez
(2013, p.27) no planejamento de ações de enfrentamento é preciso
decidir fazer aquilo que acreditamos importante, mas deve ser concreto,
não demasiado ambicioso e sua funcionalidade deve ser avaliada.
Dessa forma, os estudantes selecionam palestras (E4, E6), campanhas
(E1, E5, E6), conversas (E2, E3) como pontos fundamentais para ir de
encontro ao bullying. Esses apontamentos são importantes, porque eles
demonstram que os\as alunos\as estão preocupados\as em discutir o
fenômeno por meio do diálogo e da interação entre eles\as.
É importante ressaltar que a lei nº 13.185\2015 determina que
os sistemas de ensino, secretarias, escolas professores\as e equipe
pedagógica desenvolvam estratégias para tornar conhecido o fenômeno
da intimidação sistemática e criem ações de enfrentamento. Para tornálo conhecido a estratégia dita pela maioria dos\as estudantes no formato
de palestra é bastante plausível. Ainda se faz necessário refletir na
resposta dada por E3 quando afirma que “A escola pode fazer estudos
sobre o assunto e procurar dá uma punição para quem castiga”, pois
há explícita a orientação de que a escola deve punir quem causa a
desarmonia no espaço escolar. É preciso entender que a violência deve
ser combatida com práticas afetivas, a promoção do diálogo já permite
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uma interação capaz de promover a transformação. Punir por punir
apenas permitirá que o agressor permaneça distante da sua formação
cidadã que tem por objetivo torná-lo capaz de viver em sociedade.
Na T2, obteve as seguintes colocações:
E1: Punindo os carinhas que fizeram bullying.
E2: Se fizer bullying deve levar suspensão.
E3: Deve conversar com as pessoas envolvidas no caso e
se não der certo conversar com as autoridades.
E4: Incentivar os alunos a denunciarem à coordenação e
diálogo ou expulsar dependendo do caso.
E5: Fornecer acompanhamento psicológico, apoio
sentimental.

Já na T2, um aspecto deve ser considerado nas respostas
analisadas neste grupo que diz respeito ao caráter da punição. E1, E2 e
E4 explicitam o aspecto da punição. Manzini (2018, p. 16-17) tece
considerações sobre a punição após a prática de bullying. Ela afirma
que não é uma medida adequada, pois, ainda que se direcione aos
agressores, esta prática pode gerar um efeito negativo, visto que tende
a não as ensinar a conviver com os colegas de forma pacífica. Aliás,
para ela “a depender da punição, inclusive, o adulto pode ser um modelo
de como punir as outras crianças” (MANZINI, 2018, p. 17). A fala de
E4, ao falar que a escola deve “Incentivar os alunos a denunciarem à
coordenação e diálogo ou expulsar dependendo do caso”, ainda traz
uma consideração importante, pois é notório que os casos de violência
intencional e repetitiva devem ser comunicados à escola para que se
haja o tratamento necessário. E como o fenômeno afeta as relações e
como consequência pode surgir o medo, a angústia, a depressão a fala
de E5 apresenta-se amadurecida, pois diz que a escola deve “fornecer
acompanhamento psicológico, apoio sentimental”. Esta compreensão é
importante, porque o bullying tem efeitos devastadores e todo apoio no
sentido de ajudar e orientar no processo da superação tanto de quem
sofre como de quem pratica é interessante, é vital.
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Na T3, obteve as seguintes colocações:
E1: Conversar com os alunos sobre esse tema e criar
projetos de incentivo contra essa prática.
E2: Conversar com os alunos é importante, mas também
deve haver alerta aos pais.
E3: Observar mais os alunos e conversar com nós.
E4: Acompanhar as vítimas e dar apoio psicológico.

É possível compreender nas falas dos\as estudantes de T3 que o
diálogo é essencial, mas também é preciso intervenção imediata, além
de inserir os pais na dinâmica do enfrentamento como pode ser visto
por meio da fala de E2: “Conversar com os alunos é importante, mas
também deve haver alerta aos pais”. A relação escola-família é
fundamental para a superação do bullying até porque ela é responsável
pela formação do sujeito que está em formação cidadã. Para Alviléz
Martínez (2013, p. 134) a família também representa uma base no
enfrentamento ao fenômeno, cuja atuação pode contribuir para o
enfrentamento no tocante à participação na escola. Por isso, comunicála sobre os casos de violência em que seus\suas filhos\filhas estão
inseridos\as é essencial. Minayo (1999, p. 83) afirma que ela é uma
organização social complexa onde se estabelecem as primeiras relações,
portanto é essencial trazê-la ao movimento do enfrentamento para
compreender se ela está ou não preocupada com o processo.
Assim, os\as estudantes colocam como necessário o papel do
acompanhamento (E4), da criação de projetos (E1), do envolvimento
da família com a escola (E2) e do acompanhamento aos atores que estão
inseridos na dinâmica do bullying (E1, E2, E3 e E4) por meio do
diálogo.
De contínuo, Esperança levanta um questionamento cuja
responsabilidade recai sobre eles: - O que você como estudante pode
fazer para enfrentar o bullying?
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Os alunos e as alunas de T1, expressaram:
E1: Quando ver uma agressão contar aos profissionais e
não praticar.
E2: Primeiro procurar não fazer o bullying e sempre
enfrentar quem faz este tipo de coisa.
E3: Posso dar conselhos aos meus amigos que realizaram
a prática posso aconselhar as pessoas que sofrem bullying
a ir à direção se o praticante não parar com o ato. Até por
que eu já sofri bullying e sei que não é nada fácil.
E4: Ajudar as pessoas para que não pratiquem e mostrar
que isso é errado.
E5: Caso eu veja eu denuncio o fato.
E6: chamar a atenção dos meus amigos que fazem
bullying, tentar chegar a uma conversa.

Na T1, os\as estudantes apresentaram que poderiam contribuir
com o enfrentamento por meio de conversas com os colegas, a palavra
conselhos aparece explicitamente na fala de E3 “Posso dar conselhos
aos meus amigos que realizaram a prática” e nas falas de E4 “Ajudar
as pessoas para que não pratiquem e mostrar que isso é errado” e E6
“chamar a atenção dos meus amigos que fazem bullying, tentar chegar
a uma conversa” há uma profunda preocupação em procurar sanar a
questão por meio de uma aproximação com aqueles que praticam a
agressão. Alvilés Martíez (2013, p. 53) diz que “o protagonismo dos
alunos, portanto, se faz necessário para encontrar saídas efetivas às
situações que eles mesmos vivem e padecem cotidianamente”. Por isso,
nas ações de enfrentamento ao bullying escolar, é preciso que o\a
estudante assuma uma postura ativa para apontar, participar e avaliar as
práticas que nascem para o enfrentamento do fenômeno.
A fala de E2 ao dizer que “Primeiro procurar não fazer o
bullying e sempre enfrentar quem faz este tipo de coisa” aponta um
caminho necessário para encontrar a solução, isto é, não se tornar
agressor, ainda que tenha sido vítima, e enfrentar os agressores com
posturas que desconstruam as suas ações. Neste sentido, o trabalho que
desperte as habilidades sociais é fundamental. Manzini (2018, p. 13)
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elabora considerações favoráveis ao desenvolvimento de ações que
construam a empatia, ou seja, o colocar-se no lugar do outro.
Alcançando este exercício ações de solidariedade, ajuda aos colegas em
situação desfavorável se convertem em reforços precisos para extinguir
comportamentos violentos na sala de aula.
Outro ponto que merece atenção se encontra nas falas de E1
“Quando ver uma agressão contar aos profissionais e não praticar “e
E5 “Caso eu veja eu denuncio o fato”, ambos afirmam que é
fundamental o papel do relatar, denunciar os casos de bullying.
As considerações dadas por E1 e E5 apontam que não se pode
omitir a prática de bullying nem dar-lhe as costas, fingir que nada está
ocorrendo. É preciso se posicionar enfrentando o fenômeno por meio
de conversas, diálogos, tornando-o conhecido, mas também é
necessário queixar-se quando for estratégico fazê-lo, portanto, o papel
da denúncia é importante, pois ela permite o adulto do contexto tomar
ciência do fato e agir de modo adequado ao caso. Para Melo (2010, p.
65) o bullying é como a maldade do mundo, se enraíza e se fortalece no
desconhecimento, na minimização do problema, na confusão com a
brincadeira sadia e alegre de infância ou na brincadeira de afirmação
pessoal no adolescente, mas, sobretudo sai vitorioso na omissão. [...]
omissão também é negação, não participação, dar as costas, não chegar
próximo, não se comprometer. Omissão é não querer, não amar,
omissão é negar a vida.
Os alunos e as alunas de T2, expressaram:
E1: Não praticar bullying. Ser solidário.
E2: Ao meu ver certo tipo de situação devemos procurar
conversar com a vítima e com a coordenação pedagógica
da escola para que se tome alguma providência.
E3: Acompanhar meus amigos que sofrem bullying.
E4: Ser mais aconselhadora, demonstrar confiança para
que o aluno confie e denuncie.

A prática do bullying é inserida numa dimensão que desconhece
ou nega-se à solidariedade. Para E1 “ser solidário” é uma encontrada
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para que se enfrente ao fenômeno da violência na escola. Esta virtude é
importante, pois colabora para que o estudante se torne um ser que
consegue se projetar no lugar do outro e, por este motivo, busca atender
as suas necessidades e desenvolve uma condição de acolhida, amor e
respeito, neste sentido, o ser passa a doar-se ao outro contribuindo para
o florescimento de uma amizade e, paulatinamente, no afeto que
impacta a vida daqueles que estão ao seu entorno.
É por meio desta solidariedade, de colocar-se no lugar do outro
procurando compreender o ser em suas múltiplas dificuldades que é
possível atentar para o diálogo empático, onde o ser consegue enxergarse no lugar do outro com ênfase no respeito aos sentimentos. E2
acredita que “devemos procurar conversar com a vítima e com a
coordenação pedagógica da escola para que se tome alguma
providência”.
Mais uma vez a conversa, o diálogo, a escuta atenta se faz
presente para poder entender e intervir no contexto, por isso conforme
Alvilés Martínez (2013, p.148) “devemos nos interessar por seus
sentimentos. Ajudar-lhes a descrevê-los”. Ou seja, o diálogo busca a
compreensão do ser e de seus sentimentos e angústias, trata-se de uma
forma para procurar caminhos de resolver o caos deixado pelo
fenômeno da violência escolar – bullying.
As considerações feitas por E3 quando expressamente diz que
para o enfrentamento é preciso acompanhar seus amigos que sofrem
esta forma de agressão e E4 ao afirmar que para os que sofrem este tipo
de violência é preciso assumir uma postura aconselhadora, a qual
demonstre confiança para que o aluno confie e consiga realizar a queixa
sobre o fato ou eventos ocorridos em face ao bullying. Assim, é
possível perceber que os estudantes na T2, se percebem como alunos
conselheiros, os quais podem contribuir por meio do processo de escuta
inicial e, em continuidade, torne conhecido o caso de bullying aos
adultos da situação, ou seja, os\as professores\as e equipe pedagógica.
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Os alunos e as alunas de T3, expressaram:
E1: se eu ver uma prática de violência aviso a escola e
aos meus pais.
E2: Tento ajudar as pessoas que sofrem com isto.
E3: Comunicar a escola e conversar com a pessoa.
E4: Eu procuro conversar sobre o tema com os colegas
ou até mesmo começar a fazer práticas contra isso para
que seja um incentivo e fazer com que isso acabe, porém
é algo que sabemos que sempre irá acontecer, mesmo
lutando todas as vezes para que isso acabe.

As falas de E1 e E3 trazem informações importantes por meio
da análise dos verbos “Avisar” –E1 e “comunicar” – E3, pois elas
apontam que eles procuram em caso de percepção do bullying escolar
comunicar à família e à escola. Entretanto, este fato esbarra-se com a
questão que Alvilés Martinez (2013, p. 87) denomina de “cultura do
dedo-duro”. Nesta prática o\a aluno\a que costuma comunicar o ato da
violência aos adultos é tido como o “dedo-duro” e passa a ser vítima de
violência. Por isso, Alvilés Martínez (2013) afirma que é necessário
favorecer debates na escola para romper com esta concepção, uma vez
que a ideia de covardia diante da omissão deve ser trabalhada entre os\as
alunos\as e incentivá-los\as a ideia de “coragem na defesa do direito à
indenidade, a não ser maltratado nem abusado por ninguém”.
Apesar de saber-se que o fenômeno bullying é de difícil tratativa
e o enfrentamento é contínuo, é preciso que não desista de criar
situações para buscar erradicá-lo e esta visão de que ele nunca deixará
de ocorrer é possível ser vista na colocação de E4 “sempre irá
acontecer, mesmo lutando todas as vezes para que isso acabe”.
Todavia é essencial que se tenha a postura de E2, o qual afirma
“Tento ajudar as pessoas que sofrem com isto”. Logo, ainda que o
bullying continue a existir a forma como E2 se posiciona frente aos
panoramas de violência é de auxiliador e pacificador e esta é a melhor
postura para enfrentar o bullying, isto é, ajudar as pessoas a superarem
os medos e frustrações, as marcas deixadas pelo fenômeno.
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A postura de Esperança, nos momentos das aulas ministradas à
T1, T2 e T3, foi exercida com respeito à diversidade de opiniões. Ela
contribuiu para que os\as alunos\as ampliassem seus horizontes de
expectativas em relação ao fenômeno bullying, convocando-os\as a
responsabilidade. Os\as alunos\as tiveram oportunidade de dialogar e
estreitar sua relação com a professora que dinamizou reflexões
bastantes pertinentes em relação a esta forma de violência que possui
causas e consequências indesejadas, porque afetam a dignidade humana
e o ser em formação cidadã no local de ensino-aprendizagem, a escola.
A estratégia do diálogo e da interação tomada pela professora é,
segundo Freire (2013, p. 14):
Regido pela amorosidade, pelo respeito ao diferente e
admiração pela diversidade e pela crença na
horizontalidade das relações entre as pessoas como
sujeito da história para a construção de um mundo
verdadeiramente democrático. É uma ação cultural para
a humanização (FREIRE, 2013, p. 14).

Portanto, Esperança permitiu que muitos sentimentos,
pensamentos, maneiras de compreender fossem sentidas dentro da sala
de aula e compreender que os alunos e as alunas trazem conhecimentos
sobre a sua realidade ou aquilo que ocorre ao seu entorno, em especial
na escola.
Outro momento relevante da aula de Esperança foi quando ela
decidiu trabalhar a produção de histórias em quadrinhos com ênfase nos
sentimentos e combate ao bullying. Ela oportunizou, anteriormente, a
discussão a respeito do fenômeno e nesta aula em questão oportunizou,
mais uma vez, aos alunos o direito de se colocarem como críticosreflexivos. A professora solicitou que os estudantes sentassem em
círculo e fez a leitura de um texto que fala de violência na escola.
Nas três turmas Esperança discutiu sobre a produção das
histórias em quadrinhos serem elaboradas com respeito aos
sentimentos e enfrentamento ao bullying escolar, teceu considerações
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sobre o livro cartonero e orientou os alunos e as alunas da seguinte
forma:
Oi, gente! O nosso projeto de livros cartoneros está
iniciando e acredito que será uma excelente oportunidade
de trabalharmos em equipe. Como já discutimos o
trabalho é importante, mas é obrigatório fazer o livro?
Não. É o seguinte: vocês irão fazer história em
quadrinhos (gênero já aprofundado neste ano) com a
temática bullying na escola e como os afetos podem
ajudar no enfrentamento a esse fenômeno. Lembrando
que o bullying é uma prática constante de violência verbal
ou física e não acontece apenas na escola. As histórias em
quadrinhos deverão ser feitas com papel ofício deitado e
dobrado, como se fosse um caderninho. Entregarei a
vocês os papéis e vocês terão que, divididos em grupos,
criar roteiro, texto, ver quem fará a arte e atribuir função
a cada membro. É um trabalho coletivo. Acredito que
será muito bom para todos [ESPERANÇA, 2019].

Esperança incentiva aos\as estudantes a participarem da
atividade em caráter livre quanto à adesão ao projeto que ela intitula
sobre os livros cartoneros. Deste modo, cada turma apresentou o
seguinte resultado:
Na T1, os\as estudantes se mostraram receptivos à proposta e
elaboraram um projeto cartonero, cuja narrativa da história em
quadrinho apresentava uma jovem garota que possuía um talento muito
apreciativo que é a arte do cantar, mas ela, ao participar do festival de
talentos da escola, deparou-se com o desrespeito dos colegas, pois
durante a apresentação na Escola Mundial Azevedo Lima sofreu
apelidos desagradáveis por ser obesa e passou a ser uma jovem retraída.
O quadro só veio a mudar depois que um amigo a incentiva a não
desistir do evento e comunica ao diretor da escola a situação. Os jovens
que a xingavam pedem desculpas e ela consegue superar o quadro antes
adverso. O título do cartonero foi: Lutando contra o bullying.
É importante salientar que a sala se organizou de modo a dividir
as atribuições, onde houve um grupo para criar o roteiro, outro para
criar a arte (ilustrações), um terceiro grupo que se encarregou de cuidar
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da costura do livro e agrupar todo o material para finalizar o material.
Neste momento, foi possível observar o sorriso dos estudantes, a
relação de dependência que se estabeleceu na divisão de atividades e o
trabalho pautado na integração e interdependência. Alvilés Martínez
(2013, p. 93) afirma que “é preciso usar uma metodologia que leve em
conta o que os alunos pensam e desejam e supõe modelo participativo”.
O trabalho desenvolvido em equipe permite a colaboração e desta forma
desenvolve-se o respeito às diferenças e as formas de pensar também.
Foi o que foi possível ser averiguado na T1 quando Esperança
contribuiu para que se dinamizasse uma atividade por meio da
montagem do livro cartonero.
Na T2, os alunos e as alunas, a princípio, mostraram-se
interessados pela a atividade. Contudo, E1 questionou se a atividade
valeria pontos. Esperança afirma que não. Este fato é interessante,
porque demarca que muitos estudantes estão inseridos na cultura de
participação por bonificação, ou seja, empenham-se nas atividades de
modo mais colaborativo quando são avaliados. Entretanto, Esperança
orientou aos alunos e as alunas a participarem das atividades, visto que
ela traria benefícios a vida deles. Assim, os estudantes da T2 criaram
um projeto de cartonero que intitularam de Stop Bullying.
Eles se dividiram também em três subgrupos, os quais ficaram
encarregados de criação de roteiro, criação de arte e produção do
tratamento final ao cartonero. A narrativa conta a história de João, um
rapaz que falta a inúmeras aulas, porque é vítima de bullying na escola.
A mãe dele percebeu que o garoto tem faltado aula e obriga-o a ir à
escola. Ao chegar lá, seu amigo Victor questiona o que tem acontecido
para que ele falte tanto. É neste momento que os demais colegas de sala
se aproximam e praticam diversas formas de intimidação, dentre as
quais se destaca o bullying verbal, o qual é cheio de ofensas a aparência
de João. Victor decide apoiar seu amigo para que conte à mãe dele que
tem sofrido violência na escola e a mãe dele decide ir à escola denunciar
os atos que o seu filho tem sofrido ao diretor. Neste momento, o diretor
procura saber quem são os responsáveis pelo bullying e orienta que haja
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uma reconciliação entre os jovens e desta forma o problema é sanado a
partir do diálogo e pedidos de desculpas.
Durante a produção de todo o material, foi possível perceber a
participação do grupo e a discussão entre os\as alunos\as para escolher
a violência que João, o personagem central, sofreria. Ao decidirem pelo
bullying verbal, os\as alunos\as justificaram que a escolha por este se
deu pelo fato de ser o mais praticado entre eles. Durante o momento da
produção do livro, o E1 chamou o E2 de gordo várias vezes, ao ponto
de a E3 interromper a dita “brincadeira” e gritar pedindo que eles
parassem e fizessem o trabalho que era em grupo. O fato é que os\as
professores\as precisam estar atentos, pois “durante a convivência
escolar se produzem situações de maltrato, inclusive na presença de
adultos, de professores dando aula” (ALVILÉS MARTÍNEZ, 2013,
p.84). Salienta-se que a postura de Esperança neste momento foi de
interromper a atividade e chamar a atenção do E1 e refletir sobre esta
postura que foi tida como incoerente.
Já na T3, a proposta alcançou um resultado mais amplo, pois
os\as alunos\as responderam de modo muito satisfatório a atividade de
Esperança. Este grupo também se subdividiu em equipes dispostas na
sala de aula para a produção do roteiro, a criação da arte e o suporte
cartonero. Eles produziram duas narrativas em histórias em
quadrinhos. A primeira foi chamada de Bullying: vamos sair dessa? E
a segunda recebeu o título de Uma história de amor.
Em Bullying: vamos sair dessa? A personagem central é
Francisquinha, uma garota magra que é chamada de “Olívia Palito”,
personagem do desenho animado do Popaye, e isto contribui para que
ela não sinta o desejo de ir à escola, ainda que sua professora a trate
muito bem. No entanto, no pátio, na cantina e em outros ambientes da
escola Francisquinha é tratada mal pelos colegas. Encorajada pela
amiga decide contar aos seus pais sobre os fatos que lhes ocorrem, então
ela vai à direção e conta toda a experiência negativa, a qual o diretor
resolve convidar as pessoas que lhe tratam ruim para que houvesse
pedidos de desculpas. Francisquinha decide perdoar os colegas e seguir
feliz na escola.
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Já na história em quadrinhos Uma história de amor, a narrativa
conta a trajetória de um rapaz que acaba de chegar numa escola. Como
novato idealizou uma boa recepção, novos amigos, pessoas diferentes,
mas não foi bem isto que sucedeu. O jovem passou a ser vítima de
agressores que diariamente lhe espancavam, em especial, um cujo nome
não é revelado na história. Porém, ele passa a ser protegido por um
colega que faz na escola e juntos conseguem superar as adversidades
que uma vítima passiva de bullying enfrenta. Até que um dia o seu
agressor é surpreendido por sua reação de defesa e passa a admirá-lo,
pedindo desculpas. Passado um ano os jovens se tornam um casal e
compartilham sentimentos, afetos e carinhos.
Dois fatores são interessantes na produção dos grupos. Na
história em quadrinho, cuja personagem central é Francisquinha se
relaciona ao fato de que, na escola, o fenômeno bullying pode ocorrer
em qualquer espaço ou ambiente escolar, além disso que a violência na
narrativa é favorecida pelo fato de a personagem ser magra o que Melo
(2010, p. 33) afirma ser “a intolerância e desconsideração ao diferente”
pode acarretar em bullying. Já na narrativa, cujo personagem é chamado
de novato, percebe-se a violência física, ações desumanas e “a falta de
habilidade de defesa, submissão, passividade, silêncio e sofrimento da
vítima” (MELO, 2010, p. 33).
Portanto, foi notório, a partir da relação estabelecida entre os\as
alunos\as da T3 as reflexões sobre a tolerância, a solidariedade, o
respeito e a postura de respeito à diversidade. Mas este fato não se
direcionou apenas à produção do livro, mas também as relações que se
estabeleciam no momento da produção apontavam solidariedade na
ajuda que uns deram aos outros para a finalização da proposta, no
respeito a opinião diferente e no processo de alteridade de colocar-se no
lugar do outro para entender as limitações de cada membro no tocante
a execução da atividade.
No enfrentamento ao fenômeno bullying escolar autores como
Melo (2010), Alvilés Martínez (2013) e Manzini (2018) afirmam que o
trabalho pautado na coletividade é fundamental para o desenvolvimento
de uma consciência mais humanizada e que respeite ao próximo. Além
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de contribuir para que se desenvolva no grupo o senso de coletividade
e respeito a todos. Com isto é possível elucidar que os processos
desenvolvidos pela prática docente colaboram para a educação integral
do\a aluno\a. Rompendo, assim, com o egoísmo que é “a
autoglorificação” (MORIN, 2011, p. 84), a qual é responsável por
contribuir para a apatia, a incompreensão, o desrespeito e a falta de
solidariedade, contextos desnecessários dentro das instituições
escolares que devem buscar ser instituições heterogêneas e acolhedoras.
Por fim, a atividade solicitada nas turmas por Esperança
cooperou para que houvesse uma transformação da mentalidade do\a
aluno\a que a escola não é um local apenas de socialização de saberes
disciplinares, mas um espaço\ambiente onde é possível haver trocas
afetivas, respeito, solidariedade, amorosidade e, acima desses
elementos, a assertiva de que a escola é uma realidade heterogênea que
deve manter-se aberta a todos e a todas. Dessa forma, a prática docente
deve colaborar para que haja docência:
Contra o despudor, a favor da liberdade contra o
autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da
democracia contra a ditadura de direita de esquerda. Sou
professor a favor da luta constante contra qualquer forma
de discriminação. [...] Sou professor a favor da esperança
(Freire, 2011, p. 100).

A prática do\a professor\a deve colaborar para que os\as alunos\
alunas consigam enfrentar o bullying escolar, neste sentido Esperança
cooperou para que os temas relacionados ao bullying pudessem tornarse conhecidos e, a posteriori, convertidos em narrativas construídas por
meio da relação entre o grupo expressas sob o gênero história em
quadrinhos. É relevante salientar que a abertura a esta postura alterou a
relação entre os alunos e as alunas abrindo os olhos dos mesmos para
repensar nas causas e consequências da violência escolar – bullying. A
forma como Esperança interagiu com os\as seus\suas alunos\as permitiu
a liberdade de expor o pensamento, os saberes e a expressão dos
sentimentos. Esta abordagem que resultou numa prática interativa se
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fundamenta no respeito ao outro, no favorecimento da liberdade e
compreendeu-se na maneira como o professor se coloca frente ao
processo de discriminação, o qual se não for combatido gera contextos
de antipatia, autoritarismo, ausência de afeto, preconceitos e outros
males cujas consequências resultam em dor(es), angústia(s) e
sofrimento(s).
Ao término das aulas, Esperança comunicou que seria
desenvolvida a produção de livros cartoneros na área chamada por eles
de “Quiosques”, os quais passaram a fazer parte da Série Afetos. Ela
relatou que este material seria feito todo artesanal, características dos
livros cartoneros, excetuou-se do processo o corte dos livros, pois faz
uso de estiletes e, tratando-se de adolescentes como produtores, poderia
se configurar um risco no momento do manuseio. Desta forma,
Esperança optou por levar o suporte cortado e deu continuidade as
etapas necessárias, as quais denominou de momentos de produção: 1.
Conversa sobre o cartonero, 2. Produção de texto sobre os sentimentos
e 3. Colocando a mão na massa – produção de livros.
A aula que se direcionou a T1 ocorreu seguindo um roteiro de
ações, os quais tiveram como foco a produção de livros cartoneros.
Esperança reuniu os\as alunos\as em grupos que se sentaram nos
quiosques e foi discutindo a respeito da história da cartonaria. Os\as
alunos\as mantiveram-se atentos as informações e, em continuidade, ela
distribuiu suportes com folhas de A4 recortadas para servirem de folhas
para os estudantes escreverem seus pensamentos em relação aos
sentimentos por meio de relatos, textos de autoajuda, aforismos e
poemas, os quais deveriam servir de apoio ao enfrentamento ao
fenômeno bullying.
Uma das falas de Esperança com E1 versou sobre o
preconceito. E1 fala que não concorda com a questão do preconceito
religioso, afirmou que:
Minha avó era católica e mudou para a igreja batista, mas
tipo meus tios não são assim. Eles desrespeitam a igreja
católica e minha avó tem o maior respeito mesmo sendo
agora evangélica. Eles têm preconceito pelos católicos
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por causa das imagens, não sei o quê e tem uma coisa que
eu acho ridícula, na maior, eles criticam muito a religião
dos outros [E1, 2019].

Esperança, por sua vez, participa do momento e teceu o seguinte
comentário:
É preciso ter cuidado quando a gente fala de determinada
igreja para não está generalizando, porque aí a gente
rotula, mas enfim são estas instituições familiares que,
querendo ou não, acabam disseminando o preconceito na
cabeça de uma pessoa e qual a diferença entre o
preconceito e o bullying? É que o preconceito é aquela
ideia pré-estabelecida dentro de sua cabeça, mas quando
você pratica ela de maneira recorrente, sistemática vira
bullying. Se for só um ataque de preconceito é um ataque
de preconceito que aconteceu uma vez [Esperança,
2019].

O evento relatado por E1 demonstra uma prática pautada no ato
da discriminação, na intolerância praticada por seus tios à outras
comunidades religiosas. Este evento pode ser configurado como um ato
de preconceito. Para Melo (2010, p.63) o preconceito alimenta o
bullying. Já a intervenção de Esperança, ao informar que é necessário
“ter cuidado”, pois é possível compreender que a intolerância e o
preconceito rotulam de modo equivocado e, por isso, as famílias devem
ser sensíveis para não construir na mentalidade dos\as seus\suas
filhos\as bases preconceituosas, foi vital. Ela ainda fez a distinção entre
um ataque de preconceito e um ataque de bullying social “são relações
interpessoais e grupais e\ou o status social de pessoa o que se pretende
menoscabar através de evitações, rejeições, isolamentos, erosões e
solapamentos” (ALVILÉS MARTÍNEZ, 2013, p. 41).
É preciso abrir as portas da sala de aula para a discussão de
temáticas que permitam refletir sobre a intolerância, uma vez que ela
“se fundamenta na diferença porque pressupõe uma igualdade
impossível, irreal e inatingível. Ao estigmatizar o diferente, a
intolerância nega a solidariedade” (MELO, 2010, p. 63). Portanto, ao
discorrer sobre esta temática no momento das produções Esperança
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permitiu que os\as alunos expusessem seus sentimentos e que os
mesmos repensassem nas suas ações para ter uma boa convivência.
Assim, os\as adolescentes puderam se solidarizar com os relatos que
externavam e permitiram-se apoiarem-se no processo de entendimento
das suas concepções a respeito das temáticas que lhes eram
apresentadas por Esperança e os demais colegas de sala.
T1 se dedicou bastante na produção dos livros cartoneros. A
estratégia de formação de grupos separados nos quatro quiosques
permitiu que os estudantes compartilhassem materiais para a confecção
do material que foi usado para a costura dos suportes e pintura das
capas. Além disso, momentos de trocas de sorrisos, os estudantes
estiveram empenhados junto a professora. Esta partilha permitiu até a
divisão dos pincéis e o trabalho em grupo no momento da pintura do
livro cartonero.
Portanto, o episódio relatado por E1, a discussão de Esperança
para com seus\suas alunos\as, os momentos reservados à produção dos
livros cartoneros onde foi possível observar a integração, a união e o
respeito aos\as adolescentes de modo mútuo permitiu entender que a
escola é um local de diversidade, sendo, portanto, necessário
desenvolver ações que colaborem para a cultura do respeito, como pode
ser visto no momento de trocas afetivas que se deu em torno da
produção do livro cartonero. “Nesta escola não haverá lugar para ações
de intimidações, agressão, intolerância, segregação, discriminação e
preconceito. Nessa escola o bullying não será alimentado, nem
disseminado” (MELO, 2010, p.64).
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Imagem 02
Alunos\as participando da oficina

Fonte: O autor, 2019

De contínuo os\as estudantes, puderam mostrar suas produções
cartoneras e compartilhar entre eles os resultados dos textos que
dividiam afetos para o enfrentamento ao bullying escolar.
Livros:
E1: love is love. Contendo frases de incentivo à
superação, tais como: “acredite em si mesma”, “você irá
conseguir”.
E2: Tamo junto. O cartonero apresenta o relato de Carla
que sofre xenofobia na escola, aversão a estrangeiros.
Além de frases motivacionais, como: “Puxar alguém
para baixo nunca o ajudará achegar ao topo”, “Seja uma
pessoa civilizada, diga não ao bullying”.
E3: Not bullying. A produção apresenta frases de
incentivo ao enfrentamento ao fenômeno, como: “Diga
não ao bullying com força, foco e fé”.
E4: Todos contra o bullying. O material produzido
continha a essência de uma obra de autoajuda. Nele podese encontrar frases de reforço ao enfrentamento: “Supere
suas fraquezas”, “Acredite em si mesma, seja forte!”.
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Imagem 03
Mostra de alguns cartoneros produzidos por alunos\as

Fonte: O autor, 2019

Assim, a produção de livros cartoneros na T1 permitiu que os\as
alunos\as percebessem a importância de não praticar o bullying entre os
pares e perceber que é mais rentável compartilhar sentimentos como o
amor, a alegria, a compaixão, com respeito a diversidade existente entre
eles. Foi possível observar que a produção do livro cartonero permitiu
momentos de congraçamento e partilha.
Imagem 04
Congraçamento em virtude do cartonero

Fonte: O autor, 2019.

A produção de livros cartoneros em T2, também seguiu a
mesma sistematização, ou metodologia, a turma foi dividida em grupos
que se distribuíram nos quiosques. Esperança aborda aos estudantes
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indagando-os como eles estão e já inicia a aula passando entre os grupos
com a seguinte indagação: - hoje em dia o que é aceitável como padrão
na sociedade?
E1: Cabelo claro.
E2: Olhos claros.
E3: Tem que ser magro.
E4: Isto mesmo, a pessoa tem que ser a famosa
padrãozinho.
Esperança: Padrãozinho, isto.
E5: aí você pode ter cabelo cacheado, mas de jeito
nenhum você pode ter cabelo crespo, porque se você tiver
cabelo crespo você é feia.
Esperança: Oooo eu nunca sofri preconceito pela minha
cor, mas eu já sofri bullying por causa do meu cabelo.
E6: Uma amiga minha foi chamada de macaca só porque
ela é negra. Isto é racismo e bullying eu acho e a direção
não fez nada, mas sendo, na minha escola antiga, né? Mas
sendo que falavam tanto do bullying, mas quando
acontecem não fazem nada, não chamam os pais.
E7: A maioria das escolas não estão preparadas para os
casos de bullying. Não fazem nada...
E8: E outra coisa também tem aquele negócio de você
falar e não saber o que realmente é, tipo, homofobia. Do
que se trata e de como resolver. É tipo a gente falar da
homofobia e não saber o que fazer e tipo como resolver
um caso de homofobia.

O diálogo discorrido a partir da questão inicial levantado por
Esperança, a princípio, não parecia que seguiria para o rumo que foi
tomado, abrindo profundas reflexões entre os\as adolescentes. É
importante salientar que a abertura à conversa permite uma maior
interação entre os\as professores\as e os\as alunos\as e resulta num
processo de confiabilidade, ao ponto de permitir com que os\as
alunos\as sintam-se parte fundamental da interação.
Neste sentido, ao enunciar com os adolescentes, Esperança
consegue desconstruir a imagem de que “a escola é um aparelho
ideológico da burguesia a serviço dos seus interesses” (SAVIANI,
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2012, p. 26), pois ela permitiu que houvesse reflexão de temas que se
distanciam do que seria ideal para a escola tradicional, a qual se fecha,
mediante a constante necessidade de ser conteudista, ao outro em
virtude da sua não compreensão, à sua existência, à sua essência.
Por este motivo, faz-se necessário que práticas pautadas no
respeito ao ser em formação sejam vivenciadas na sala de aula e escola,
possibilitando a partilha de sentimentos, pois eles são capazes de
contribuir para a transformação do ser. Evidentemente que a prática
pedagógica ser exercida com “disposição à utopia da libertação”
(FREIRE, 2013, p. 236) e direcionar-se como ponto de partida à prática
social onde seja “comum a professor e alunos, entretanto, em relação a
esta prática comum, o professor assim como os alunos podem
posicionar-se diferentemente enquanto agentes sociais diferenciados”
(SAVIANI, 2012, p. 70). Portanto, estendendo-se para além de uma
ação autoritária na qual seja possível uma condição de respeito e
entendimento na realidade heterogênea em que se inserem os\as
nossos\as alunos\as é fundamental para desconstruir paradigmas e
construir caminhos que sejam possíveis viver o amor, o respeito, a
solidariedade, a diminuição do preconceito e da discriminação, assim
prezar pelo respeito às diferenças e a cultura da paz que torna-se uma
afronta ao fenômeno bullying.
Portanto, o entendimento e a valorização às diferenças é um
aspecto importante ser internalizado nas ações da escola e vivência da
sala de aula. O fenômeno bullying é planejado o que denota haver uma
intencionalidade em machucar o outro e ferir sua dignidade. De acordo
com Melo (2010, p. 20) as vítimas preferidas são pessoas que possuem
uma característica de diferenciação comportamental ou no biótipo. Por
isso, está fora dos “padrões” impostos pela sociedade levam muitos
adolescentes a serem vítimas do fenômeno. As falas dos E1, E2. E3 e
E4 apontam um biótipo aceitável na sociedade e que deve ser
desconstruído, pois apenas alimenta ao bullying e contribui para que
alunos\as que não se encontrem dentro deste “padrão” sofram com o
contexto de discriminação, apelidos e maus-tratos. A própria
Esperança afirma ter sido vítima de bullying o que permite
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compreender que até os adultos podem sofrer devido este fenômeno que
resulta em contextos de sofrimento, depressão, angústias e revela uma
maldade, a qual deve ser inaceitável. A fala de E5 “aí você pode ter
cabelo cacheado, mas de jeito nenhum você pode ter cabelo crespo,
porque se você tiver cabelo crespo você é feia” aponta uma forma de
bullying que para Alvilés Martínez (2013) é chamada de verbal, a qual
ocorre mediante “palavras ou mensagens faladas ou escritas (insultos,
apelidos, fofocas, comentários desqualificadores ridicularizações,
gritos e expressões sutis, textos anônimos...) como se transmite o
maltrato” (ALVIÉS MARTÍNEZ, 2013, p. 40).
E6 relatou que “uma amiga minha foi chamada de macaca só
porque ela é negra. Isto é racismo e bullying eu acho e a direção não
fez nada, mas sendo, na minha escola antiga, né? Mas sendo que
falavam tanto do bullying, mas quando acontecem não fazem nada, não
chamam os pais” o que é bastante preocupante, porque a escola deve
estar preparada para intervir em contextos desta natureza de violência e
procurar medidas adequadas para solucionar os problemas ocasionados
em virtude da mesma.
Para Alvilés Martínez (2013, p. 42) o episódio compartilhado
por E6 se insere na dinâmica do bullying racista. É bem verdade que a
maioria dos sistemas de ensino e escolas precisam se ajustar e
programar melhor suas ações em prol ao enfrentamento, pois há uma
escassez de ações que cooperem para o enfrentamento à questão, por
isso E7 diz que “a maioria das escolas não estão preparadas para os
casos de bullying. Não fazem nada...”
É necessário que as escolas se posicionem frente ao fenômeno,
pois uma das consequências dele é “o desinteresse pelos estudos, o
déficit de concentração e aprendizagem a queda do rendimento
intelectual, o absenteísmo, a reprovação e a evasão escolar” (MELO,
2010, p. 34). Desse modo, pode-se dizer que a existência desta prática
atroz na escola coopera para ferir todos os princípios apontados na Lei
de Diretrizes e Base da Educação Nacional, interferindo no processo de
formação cidadã do\a aluno\a.
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É urgente a discussão e tomada de soluções na escola sobre o
fenômeno bullying. Logo, é preciso torná-lo conhecido para que
estratégias possam ser tomadas. Pois, como afirmou E8 “E outra coisa
também tem aquele negócio de você falar e não saber o que realmente
é, tipo, homofobia. Do que se trata e de como resolver. É tipo a gente
falar da homofobia e não saber o que fazer e tipo como resolver um
caso de homofobia”.
Foi percebido através da colocação de E8 que a escola precisa
ainda abrir espaços de discussão para enfrentamento ao fenômeno.
Esperança, por sua vez, fez um papel importante em enfrentar o
fenômeno por meio da produção de livros cartoneros, pois esta prática
não apenas permitiu a integração, socialização e envolvimento entre
os\as alunos\as, mas também foi capaz de promover discussões
salutares sobre o bullying, suas causas e consequências, levando em
consideração o pensamento do\a próprio\a educando\a.
Imagem 05
Alunos\as participando da discussão promovida por Esperança

Fonte: O autor, 2019.

Em continuidade, Esperança colaborou para que os estudantes
pudessem construir textos significativos, além de permitir que eles
desfrutassem de um momento do qual houve a possibilidade de uniremse quanto turma e ser humano, sociabilizar e trocar afetos. É necessário
salientar que os sentimentos foram elementos valorizados durante todas
as aulas de Esperança tanto que a série afetos aponta uma forma de
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valorizar as discussões e enfatizar que por meio da produção de livros
cartoneros se tem uma estratégia pedagógica eficaz no enfrentamento
ao fenômeno bullying.
Diante disto os livros produzidos pelos estudantes de T2
foram:
E1: A obra não apresentou título, mas é um relato de uma
jovem chamada Gabi que sofre gordofobia.
E2: Intitulada por Nunca desista, a produção cartonera
apresentou frases sequenciadas de fortalecimento para
pessoas que vivem em contextos de sofrimento.
E3: Gordofobia traz um relato pessoal onde sofreu a
rejeição por estar acima do peso.
E4: A obra Mais amor apresenta práticas
comportamentais que se configuram bullying e as
consequências que elas geram.
E5: Ame mais é cartonero que mostra a força do amor
por meio de conselhos.

Imagem 06
Mostra de alguns cartoneros produzidos por alunos\as

Fonte: O autor, 2019.
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Imagem 07
Alunas compartilhando do momento de produção
artesanal do cartonero

Fonte: O autor, 2019.

A produção de livros cartoneros em T2 serviu de ponte para
estreitar os relacionamentos entre os\as alunos\as. É imprescindível
afirmar que a base que sustenta o bullying é a falta de empatia, de
solidariedade, de respeito e de amor pelo próximo que “afeta a sua base
emocional, ao afetar os sentimentos e as emoções dos sujeitos”
(ALVILÉS MARTÍNEZ, 2013, p. 40). Por isso, Frick (2016, p.65)
considera que as estratégias de melhoria da qualidade de relações
interpessoais colaboram para o enfrentamento. Assim, pode-se afirmar
que a produção de cartoneros contribuiu para que os envolvidos na ação
pudessem criar elos de interdependências, vivenciar momentos de
trocas de ideias e percebeu-se uma prática coletiva que migrou para uma
educação pautada nos valores, na qual os estudantes eram os
protagonistas da ação podendo discutirem sobre diversos temas e
aprendendo a valorizar os pontos de vistas que divergiram dos seus.
É coerente frisar que:
Os sistemas de apoio entre alunos cumprem o requisito
do protagonismo deles na busca de soluções aos
problemas, mas, certamente, constituem uma ferramenta
fundamentalmente útil também para os professores que
trabalham para melhorar o clima escolar e dar solução a
múltiplos problemas de convivência com os quais
atualmente nos encontramos nas salas de aulas (AVILÉS,
2013, p. 193).

- 192 -

Estes problemas são as diversas formas de bullying que
atrapalham ou interferem na boa convivência entre os\as estudantes,
inibindo-os\as de compartilharem afetos, sentimentos, capazes de
potencializar o processo de ensino-aprendizagem e cooperar para a sua
transformação. A prática direcionada por Esperança cooperou para que
houvesse liberdade de atuação entre os\as alunos\as, respeito a
diversidade de pessoas e pensamentos, vivência da cultura de paz entre
os\as mesmos\as por meio da dispersão de ajuda, conselhos e incentivos
a continuar enfrentando as dificuldades, como pode ser visto nos livros
produzidos pelos\as estudantes.
Ademais, contribui para aumentar o ciclo de amizade entre os
próprios, pois a atividade direcionada por Esperança comprovou que a
integração e o desenvolvimento da boa convivência entre os\as
estudantes é possível quando há um plano de intervenção que valorize
a educação pautada em valores. Uma demonstração dos valores se deu
pelo compartilhamento dos materiais usados na produção de livros,
visto que os\as alunos\as dividiam e ajudaram-se no momento da
costura e pintura dos suportes cartoneros.
Pode-se vivenciar um clima harmonioso e com ênfase no
respeito à compreensão da dimensão do afeto, da solidariedade, da
concepção que somos heterogêneos e, portanto, a escola é um local que
agrega diversas pessoas e vivenciou-se a alteridade onde os estudantes
se colocaram no lugar uns dos outros, além de ter cooperado para o
incentivo à cultura da paz.
É válido salientar que os estabelecimentos de ensino devem
fomentar perante a lei nº 13.663\2018 “medidas de conscientização, de
prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da
cultura da paz” (BRASIL, 2018).
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Imagem 08
Alunos e alunas mostrando seus livros
produzidos juntos com a professora

Fonte: O autor, 2019

O último grupo, denominado T3, Esperança desenvolveu sua
prática sobre os alicerces do diálogo, estimulando os\as alunos\as a
expressarem seus pensamentos. É, mais uma vez, importante citar que
o artigo 3º da LDB coloca como princípio da educação nacional o
direito do ser em formação expressar o pensamento, a arte e o saber
sendo indiscutível este direcionamento às instituições de ensino que são
guiadas por este texto de lei que regulamenta e rege a educação
brasileira.
O diálogo é a base do processo comunicativo e ele é importante,
porque contribui para “a escuta ativa; identificação e expressão de
sentimentos e emoções” (ALVILÉS MARTÍNEZ, 2013, p. 204). Ele
também se configura como necessário para o enfrentamento ao
bullying, posto que, através deste elemento é possível haver
compreensão da nossa dimensão humana com empatia à solidariedade,
ao amor, à afetividade e uma educação que se consolida nos valores
múltiplos que permitam o crescimento de “respeitar no outro, ao mesmo
tempo, a diferença e a identidade quanto a si mesmo” (MORIN, 2011,
p. 94). Além disso, ele encaminha as pessoas a rejeitarem as
discriminações e os preconceitos que se exteriorizam nas práticas
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desenvolvidas entre os seres, em especial, entre os\as próprios\as
alunos\as. Afinal, é inconcebível uma forma de interação na escola que,
segundo Freire (2011, p. 46), distancie-se “do valor das emoções, da
sensibilidade, da afetividade”.
Então, durante um dado momento da aula, Esperança é
surpreendida pela fala de um aluno - E1, que afirmou ao amigo presente
que uma das colegas da turma era “obesa, mas é bonita”. A professora
na hora interrompe a conversa e intervém com uma reflexão a respeito
dos padrões de belezas impostos pela sociedade. Ainda, antes de
expressar seu pensamento E2 se posicionou dizendo que “até mesmos
os desenhos animados rotulam o que é belo”. Esperança comunicou
que foi realizado um estudo, embora não lembrasse a fonte, que um ser
humano normal, uma mulher normal, tivesse a estrutura da Barbie, ela
não sustentaria a sua coluna, porque a cintura é fininha e o tronco
grosso. A partir disto alguns alunos se colocaram frente ao que E1, E2
e Esperança disseram, tendo as seguintes considerações acerca do
diálogo entre Esperança e seus\suas alunos\as:
E3: Eu acho que os desenhos de princesas sempre põe
meninas bonitas.
E4: a única princesa que eu vejo que mostra a realidade
é a princesa e o sapo. Mas eu acho mais, isto é, não é
princesa, mas é Shurek e Fiona. Ela amostra que não
precisa ficar com a pessoa, ser feliz, ter família ela não
precisa ser aquela princesa.
Esperança: Eu questionei a princesa o sapo, quando eu
assisti, eu assisti menorzinha, eu estava até assistindo
com o meu marido. Aí meu Marido disse “que desenho
legal, né?” eu então respondi que era mais ou menos, por
que... pelo fato dela ser negra ela não pode nascer rica?
Ela tem que ter uma vida difícil?
E5: É mesmo! A melhor amiga dela é rica e loira.
Esperança: tem coisas legais naquele filme, mas a gente
precisa refletir.
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A postura de Esperança frente ao processo de escuta ativa foi,
sem dúvida, importante durante todo o processo da utilização dos livros
cartoneros para o enfrentamento ao fenômeno bullying, pois ela
consistiu em ouvir minunciosamente os\as seus\suas interlocutores\as.
Buscou extraí do\a aluno\a seu pensamento sobre questões que se
relacionam a este tipo de violência que ocorre na ambiência escolar.
Para tal, ela trouxe ao plano da discussão uma realidade que é conhecida
pela grande maioria que são os desenhos animados da Disney que
retratam e, de certa forma, contribuem para a projeção de estereótipos
aceitos socialmente, apresentando, em suas produções, inclusive,
concepções ideológicas. Neste sentido, posiciona-se da seguinte
maneira E3 “Eu acho que os desenhos de princesas sempre põe
meninas bonitas”. Aqui, faz-se necessário mencionar que por trás do
bullying há causas que o potencializa. As causas que colaboram para o
fenômeno, conforme Melo (2010, p. 33), são “atitudes culturais, como
desrespeito, a intolerância, a desconsideração ao ‘diferente’”.
Percebeu-se que as falas de E1 e E5 apontam seleções que
atendem as perspectivas sociais, ou seja, culturais as quais se pautam
na escolha de personagens centrais europeizados e com padrões de vida
que sobressaem positivamente na sociedade.
Conforme Alvilés Martínez (2013), o fenômeno bullying possui
indicadores relevantes que colaboram para o surgimento dos maus
tratos, dentre os quais se destaca “os aspectos culturais que valorizam
os valores de determinados grupos sociais e as ideias-guias que os
dinamizam: ideias racistas, xenófobas e excludentes daqueles que não
cumprem determinados cânones estabelecidos” (ALVILÉS
MARTÍNEZ, 2013, p. 49).
Isto é possível ser compreendido na fala de E4 ao considerar
que: “a única princesa que eu vejo que mostra a realidade é a princesa
e o sapo. Mas eu acho mais, isto é, não é princesa, mas é Shurek e
Fiona. Ela amostra que não precisa ficar com a pessoa, ser feliz, ter
família ela não precisa ser aquela princesa”.
Logo, fica claro na fala de E4 que a determinação imposta pelos
valores dos grupos dominantes são colocados como prioritários e
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podem sustentar as bases necessárias como causa para a ocorrência de
bullying, porque ao considerar a princesa da animação, intitulada no
inglês de The Princess and the Frog, o sujeito percebe que ela é
desfavorecida por meio do uso da expressão central “mostra a
realidade”. Outro fato que chama a atenção da fala de E4 diz respeito
ao momento em que ela acredita quando ela tenta apontar esta relação
de valores na exemplificação da história de Sherek e Fiona, percebeuse que, embora Fiona seja de fato uma princesa que foi amaldiçoada,
perdendo a sua “beleza” e condenada a viver com a aparência de ogro,
E4 afirmou: “Mas eu acho mais, isto é, não é princesa, mas é Shurek e
Fiona”. Ele possui dificuldade em afirmar que ela é uma princesa,
porque a sua aparência não se aproxima dos valores que são
apresentados pela maioria das animações e filmes que tratam da cultura
da nobreza, sendo a “beleza” um cânone entre a figura feminina da
realeza.
Por fim, Esperança fez uma consideração importante ao relatar
sua experiência sobre estas animações: Eu questionei a princesa o sapo,
quando eu assisti, eu assisti menorzinha, eu estava até assistindo com
o meu marido. Aí meu Marido disse “que desenho legal, né?” eu então
respondi que era mais ou menos, por que... pelo fato dela ser negra ela
não pode nascer rica? Ela tem que ter uma vida difícil?
Percebeu-se a consciência reflexiva de Esperança, estendendoa aos seus\suas alunos\as para pensar na questão do preconceito e da
discriminação existente e que se tornam base para a segregação, a
discriminação, o aumento do preconceito e, caso não seja repensada e
reservado momentos de reflexões, é possível se desenvolver quadros de
bullying entre os adolescentes.
Logo, o processo de escuta atenta por parte de Esperança para
com seus\suas alunos\as foi importante, pois permitiu uma discussão
respeitável, tendo como princípio a tolerância as concepções trazidas
pelos\as estudantes. A escuta atenta é tão eficaz no processo de
enfrentamento ao bullying, mas também na prevenção do problema,
pois ela consiste em:
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usar palavras ou expressões neutras que evidenciam
interesse pelo que o outro diz; fazer perguntas abertas a
fim de que o interlocutor dê mais informações, clarifique
o problema ou assunto, com o intuito de obter mais
informações; parafrasear as ideias ou pensamentos
expressados pelo outro, com o objetivo de mostrar o que
está sendo compreendido da fala do outro; expressar os
sentimentos que estão sendo evidenciados pelo discurso
de quem fala - isso ajuda que a pessoa compreenda ou
perceba seus sentimentos; retomar as informações dadas
de forma resumida, o que permite que se corrijam
informações ou se acrescentem dados (FRICK, 2016, p.
86).

Dessa forma, ao ouvir os estudantes, Esperança criou uma
estratégia necessária para integrar os\as estudantes, ajudá-los\las a
expressar os seus sentimentos e seus pensamentos, além de cooperar
para um momento de estímulo para a produção de textos que permitiu
a integração dos estudantes na confecção dos cartoneros.
Imagem 09
Alunos e alunas confeccionando os livros cartoneros

Fonte: O autor, 2019.

Partindo para a produção dos livros cartoneros produzidos pelos
estudantes de T3, obteve-se:
E1: Nunca desista. A obra apresenta frases motivacionais
ao leitor, incentivando-o a seguir ainda que as
adversidades sejam constantes.
E2: Chamado de afetos. O cartonero possui reflexões
que se estabelecem para que o leitor supere os desafios
que a vida impõe.
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E3: Superação é o título da obra cartonera que aconselha
ao leitor a seguir adiante, acreditando no seu potencial.
E4: Bullying. O livro apresenta uma leitura sobre a
empatia. Mostra ao leitor que ele não está sozinho, afinal
“ninguém solta a mão de ninguém”. Frase esta usada pela
produtora do texto e bem contextualizada no processo de
enfrentamento ao bullying.
E5: Bullying. O livro apresenta frases de incentivo ao
leitor para que o mesmo perceba que a beleza não é
estética, mas provém do caráter, da alma e não se
encontra em padrões estabelecidos pela sociedade.
E6:Bullying. Mais uma obra com o título sobre o
fenômeno. Reflete sobre a necessidade de quebra dos
padrões estabelecidos pela sociedade por meio de frases
incentivadoras ao leitor. É um convite a valorização
pessoal.

Imagem 10
Mostra de livros cartoneros confeccionados pelos alunos\as

Fonte: O autor, 2019.

O trabalho em torno da produção dos livros cartoneros, tido
como uma estratégia de Esperança, configurou-se muito importante,
visto que estabeleceu práticas de diálogo, tolerância, solidariedade,
envolvimento entre os estudantes e promoveu momentos de
descontração onde os risos puderam ser compartilhados. Durante a
produção na T3 Esperança esteve mais próxima dos\as alunos\as,
elogiando-os\as e respeitando a sua maneira de pensar.
Melo (2010, p. 54) afirma que “usar elogio, o afeto e o diálogo
como estratégias têm retorno mais rápido, mais duradouro e menos
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estressante do que a bronca, os gritos, o castigo e a indiferença”. Assim,
a postura da professora permitiu que houvesse a ampliação da
solidariedade entre os\as alunos\as, pois durante a pintura, a costura e a
socialização dos materiais produzidos os\as estudantes respeitaram uns
aos outros, ainda quando estes\estas pensavam diferente, o que permitiu
concluir que a proposta pedagógica do livro cartonero cooperou para a
discussão do fenômeno bullying com respeito às diferenças, à
compreensão do ser humano e pautada na cultura da paz.
A prática coletiva de produção de cartoneros se tornou eficaz,
porque Esperança a dinamizou com ênfase na compreensão,
vivenciada com afeto, com respeito, com solidariedade e consciente de
que a vida na sala de aula é uma realidade heterogênea onde todos
devem ter o direito de expressar seus pensamentos e sentimentos,
compartilhando-os e sendo entendidos mediante sua maneira de agir,
sentir e ser. Percebeu-se que Esperança foi o que denomina Melo
(2010, p. 57) “adulto mais consciente de seu papel”.
Imagem 11
Momento de integração entre os alunos e as alunas

Fonte: Esperança, 2019.

Em suma, nos grupos T1, T2 e T3 se percebeu um trabalho
pautado no respeito, no afeto, na solidariedade, no carinho, na
compreensão de que a sala de aula possui pessoas diferentes,
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pensamentos diferentes, condições diversas e, portanto, todos devem
ser respeitados, ouvidos e compreendidos.
A discussão ocorrida nas três turmas permitiu a compreensão
mútua dos\as alunos\as. A postura de Esperança, quanto adulta do
contexto, também foi muito ética, visto que não julgou aos pensamentos
que foram trazidos à tona durante os momentos de reflexão e diálogo,
tendo uma abordagem sempre humanizada. Fica evidente que um
trabalho pautado no não julgamento, coopera para o enfrentamento ao
bullying escolar, pois permite que os\as alunos\as se sintam
confortáveis a mencionar os fatos que podem ter ou não relação com o
fenômeno bullying escolar.
Dessa maneira, é necessário abordar o fenômeno no grupo de
modo natural, entendido aqui como algo que pode ser enfrentado sem
ocasionar constrangimento aos atores envolvidos no processo. A
produção de livros cartoneros contribuiu para a dinâmica da troca de
afetos, assim nas aulas de Esperança isto foi possível ser visto quando
ela solicitou a produção de histórias em quadrinhos com ênfase nos
afetos. As turmas puderam perceber que é possível estabelecer relações
positivas entre os\as estudantes e estabelecer vínculo de amizade.
Alvilés Martínez (2013, p. 60) apresenta a leitura de histórias
em quadrinhos como estratégia de enfrentamento e Esperança
conseguiu dar um passo mais além, pois ela, junto com seus\suas
alunos\as, requereu a produção de narrativas com a perspectiva de
explorar os sentimentos no enfrentamento ao bullying. Pode-se ver o
crescimento e fortalecimento do vínculo de amizade entre os estudantes
inseridos no processo e, assim como este momento fortaleceu os laços
de amizade, tem-se o momento que Esperança levou os estudantes para
produzirem seus próprios livros cartoneros no espaço denominado
quiosque.
Esta etapa de produção dos suportes em cartonaria como
estratégia pedagógica de enfrentamento ao bullying se configurou
eficaz, pois permitiu perceber que a prática pedagógica docente após a
oferta do Curso de Produção de Livro Cartonero abriu a possibilidade
de reflexão do fenômeno da violência escolar – bullying, considerando
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que a relação professor\a- aluno\a é fortalecida mediante o diálogo, a
troca de experiência, a partilha de sentimentos só foi possível, porque
houve a solidariedade, no tocante o compartilhamento das ações, dos
materiais, de tarefas, na valorização do pensamento do outro com
respeito à diversidade e na dinâmica que buscou compreender o ser
estudante quanto ser protagonista no próprio enfrentamento.
É importante salientar que a estratégia pedagógica que fez uso
dos livros cartoneros permitiu um maior estreitamento entre os atores
que compõem a sala de aula fazendo surgir um maior sentimento de
amizade. É necessário frisar que onde não há vínculo de amizade, há
possibilidade de surgir a prática do bullying, pois ele é “a negação da
amizade, do cuidado, do respeito. O agente agressor impiedosamente
expõe o agredido às piores humilhações. Dos apelidos perversos às
atitudes covardes de quem tem mais força ou poder” (CHALITA, 2008,
p. 14).
Imagem 12
Momentos de ensino, aprendizagem e partilha de sentimentos

Fonte: O autor, 2019.
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Imagem 13
Momento de reflexão e capas dos livros cartoneros produzidos
pelos alunos e alunas

Fonte: O autor, 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta obra chega ao seu final, mas permitindo uma reflexão a
respeito da necessidade de uma estratégia pedagógica que valorize o
afeto, o respeito, a alteridade, a solidariedade, a valorização da
realidade heterogênea na qual se encontram as escolas e na concepção
de que o afeto entre os atores que compõem a sala de aula se constitui
um pilar fundamental para o enfrentamento ao fenômeno bullying. Nas
etapas anteriores (capítulos), foi discutido que a utilização de livros
cartoneros em sala de aula se configura como uma estratégia
pedagógica eficaz para a promoção da boa convivência e, desta forma,
permitir o enfrentamento ao bullying escolar.
Este fenômeno é cruel, perverso, encontra respaldo na ausência
da afetividade e no não exercício da solidariedade e tem como aliados
a indiferença, a ausência da compreensão e a falta da alteridade que é o
exercício de colocar-se no lugar do outro, bem como do desrespeito às
diferenças e na negação à abertura ao diálogo, sendo este último
imprescindível para permitir o desenvolvimento da escuta ativa e a
interação entre os\as adolescentes.
Portanto, retomamos aqui aos elementos de partida deste livro,
apresentando-os como indagações: Em que medida se evidencia o
fenômeno bullying escolar partindo das suas causas e refletindo em suas
consequências? Como as estratégias pedagógicas podem contribuir
para o enfrentamento da violência escolar - bullying? E de que forma a
proposição de um curso de livros cartoneros para professores de Língua
Portuguesa pode contribuir para o uso do livro cartonero como uma
estratégia de enfrentamento ao bullying escolar?
Estes questionamentos nos levaram a repensar, sobretudo, no
papel social da escola e na prática docente. Consideramos que a escola
é um local de aprendizagem, mas nela também se vivenciam momentos
que contribuem para a integração, a socialização e o surgimento de
valores que incidem sobre os atores que nela estão inseridos. A sala de
aula é o principal local de aprendizagem da escola e é nela que a maioria
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dos\as alunos\as irão trocar experiências que colaboram para a sua
formação cidadã. Portanto, quando os processos nela ocorridos
ocasionam o ferimento da boa convivência, da dignidade humana, da
diminuição da solidariedade e da empatia é possível haver uma prática
distante dos valores e isto faz surgir ou fortalece a prática da violência
intencional, repetitiva e que ocasiona dor, sofrimento, angústia e,
consequentemente, interfere no processo de formação plena do\a
aluno\a.
Infelizmente, parece ainda ser mais fácil fechar os olhos para
esta realidade atroz, cuja falta de ações para o enfrentamento tem
negado aos alunos e as alunas o direito de expressar o pensamento, os
sentimentos e desfrutarem de momentos de interação, de integração, de
sociabilidade e de compaixão que permite o aprender de forma
significativa.
É neste momento que o\a professor\a assume um papel
indelével, porque, na sala de aula, ele é o adulto da situação, o qual deve
colaborar de modo claro, consciente e dinâmico no enfrentamento ao
bullying escolar ocorrido com adolescentes. Entretanto, este processo
tem encontrado dificuldades a partir do momento em que as estratégias
para este intuito não se encontram explicitado nas: diretrizes da própria
instituição escolar, no processo de formação docente e não observância
à legislação educacional, cujas leis nº 13.185\2015, nº 13.366\2018 e a
própria LDB nº 9.394\1996 asseguram que a escola deve promover
ações de prevenção, diagnóstico e enfrentamento ao bullying escolar.
A respeito da primeira, que diz respeito às diretrizes elaboradas
pela própria instituição escolar, durante a análise documental, vimos
que o Projeto Político Pedagógico, documento vital para a bom
funcionamento da escola, apresentou carências no direcionamento de
estratégias que visem o combate à violência, apontando assim precisas
reformulações, pois é por meio deste documento que se estruturam as
dinâmicas ocorridas na escola, visto ser um texto norteador no qual se
encontram a visão, a missão e os valores da instituição escolar.
O segundo diz respeito à formação docente. Acreditamos que a
formação do professor é um direito que deve ser assegurado\garantido,
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entretanto a maioria dos\as professores\as estão inseridos nas contínuas
atividades da escola e o momento reservado para a sua formação é
colocado em segundo plano, uma vez que as condições de trabalho o
põe num contexto de preparação de aulas, planejamentos pautados para
os exames de vestibulares e nega-lhe o direito de uma formação para o
aperfeiçoamento de sua prática pedagógica pautada nos valores. No
nosso estudo, percebemos que inicialmente a participante estava
preocupada com a transmissão de conteúdos e percebia timidamente os
momentos de intervenção para o enfrentamento à ausência dos valores
apresentados pelos\as alunos\as, ou seja, enquanto alguns\algumas
alunos\as apresentavam condutas fundadas na antipatia, na carência de
afetos, a participante interferia, como já foi dito, com timidez.
Pensamos que este ato se relaciona com o terceiro aspecto que
elucidaremos.
O terceiro está associado ao fato do desconhecimento sobre o
fenômeno bullying e\ou omissão ao enfrentamento e não observância
aos textos legislados que incentivam o tratamento adequado a buscar
soluções para a diminuição e\ou erradicação do fenômeno. A lei
13.185\2015 requer dos sistemas de ensino, das instituições escolares e
dos atores que ela compõe um efetivo exercício no processo de
enfrentamento ao bullying escolar, porém a maioria dos agentes
escolares preferem não caminhar pela víeis que colabore para
minimizar ou erradicar a prática, uma vez que ela exige um trabalho
que vai além das competências laborais, do ofício, exige afetividade e
exercício da solidariedade e da empatia. Portanto, nosso olhar aponta
que há uma urgência de repensar o Projeto Político Pedagógico e
fomentar ações que contribuam para o enfrentamento ao fenômeno,
pois a escola deve colaborar para que os textos legislados respaldem a
dinâmica escolar e, por conseguinte, a prática docente.
Assim, outra conquista importante do presente tem relação com
o entendimento de que o\a professor\a é um ser social importante em
todas as sociedades do mundo sendo responsável pela continuidade da
formação educacional dos seres humanos que adentram o recinto
escolar na busca de formação plena o que permitiu compreender que
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ele\ela não é responsável apenas pela mediação dos saberes científicos,
mas sua prática deve conter intenção de transformação do indivíduo
chamado aluno\a. Por isso, o\a professor\a é um agente multiplicador,
formador, um profissional fundamental para que a educação se
estabeleça para além do processo de aquisição de conhecimentos
necessários à escolarização, mas que haja uma maneira de construir
conhecimentos que permitam ao estudante interagir cada vez melhor
consigo, com o próximo, com o mundo que o cerca, isto é, haja o
fomento de saberes pautados em valores capazes de permitir exercer
sua função social de modo a melhorarem seu condicionamento na
conjuntura social com vista ao respeito às diferenças, à realidade
heterogênea, ao afeto, à solidariedade, à alteridade e à compreensão do
gênero humano, porque desta maneira diminui-se à incidência de
preconceito e de intolerância sendo estes pilares fundamentais para o
fenômeno bullying.
Portanto, a prática pedagógica, diante das reflexões contidas
nessa obra, deve consolidar-se na promoção de ações que integrem e
permitam ao\a estudante compartilharem valores significativos para a
boa convivência entre eles\elas e, dessa maneira, enfrentar o bullying
escolar. É importante mencionar que acreditamos que a educação
pautada nestes valores deve ser contínua para o emprego de estratégias
capazes de promover ações afirmativas no processo de confronto às
formas de violências ocorridas na escola.
Portanto, um dos maiores paradigmas da educação está sob os
cuidados do\a professor\a, pois é ele\ela quem passa a maior parte do
seu tempo ao lado do alunado, instruindo-lhes à vivência comunitária,
promovendo ou estendendo aos\as estudantes a percepção da dimensão
social, dialógica e interativa, tão necessária à prática pedagógica que se
opõe à violência escolar – bullying.
Salientamos, pois, que o\a professor\a tem uma função social e,
mesmo diante dos empecilhos e das inúmeras dificuldades, ele\ela é
uma chave que abre as portas das oportunidades para o\a aluno\a
perceber-se importante e preciso para que ocorra uma educação que
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liberte, por uma educação horizontal criando elos entre os seres com
criatividade e respeito à diversidade.
Tendo em vista estes aspectos, o estudo, em virtude do método
da pesquisa-ação, contribuiu para a formação da professora de Língua
Portuguesa através do Curso de Livro Cartonero de modo que
possibilitasse um maior conhecimento do fenômeno bullying e
colaborou para que a participante vivenciasse uma estratégia
pedagógica de enfrentamento, a qual fizesse uso dos livros para
promover o respeito, o afeto, a solidariedade e outros valores precisos
e colaboram para não haver bullying, sendo esta ação a inserção social
da pesquisa.
Tendo em vista os dados encontrados e analisados, foi possível
depreender que ao formar a participante, Esperança, ela conseguiu
desenvolver momentos de boa convivência, dando ênfase aos valores.
Também salientamos que após a inserção houve a revisita à prática
docente e a postura docente tornou-se melhor, pois passou a ser mais
dialogável, apresentou uma atitude de intervir nos casos de desrespeito
nas aulas com maior ênfase para os\as alunos\as respeitarem uns aos
outros e habilitou-lhe a usar as técnicas apreendidas no curso para que
os\as alunos\alunas confeccionassem seus próprios livros e, a partir
disto, percebeu-se que a produção dos livros caroneros com os
adolescentes contribuiu para o estreitamento entre eles, cooperou para
o exercício da afetividade, do respeito, da empatia, da solidariedade, da
cultura da paz, da diminuição do preconceito e abertura ao diálogo o
que contribuiu para o melhoramento da relação entre os atores que estão
inseridos na dinâmica da sala de aula.
Consideramos que é necessário formação docente para o
enfrentamento ao bullying, porém é urgente que as escolas se permitam
discutir e tornar conhecido o problema que ocorre entre os\as
adolescentes e principalmente quando na presença destes não se tem um
adulto. Ainda acreditamos que o bullying só será, de fato, erradicado se
nas escolas, em especial na sala de aula, houver propostas pedagógicas
que melhorem o relacionamento, isto é, a boa convivência, como
aconteceu com a produção coletiva dos livros cartoneros feita pelos\as
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alunos\as, pois houve interação, diálogo, intercâmbio de afetos e a
escuta atenta, pois ao propor a produção de histórias em quadrinhos e
a série afetos foi possível discutir o fenômeno e torná-lo mais conhecido
evidenciando as causas e consequências, além de colocar como agentes
necessários ao enfrentamento os próprios estudantes por meio do
protagonismo.
Ressaltamos, ainda, que no momento da feitura dos cartoneros
foi conseguido momentos de interação, integração e troca de
experiências e afetos isto colabora para a vivência de uma educação
pautada em valores, dentre os quais destacamos o afeto, a solidariedade,
a empatia, a alteridade e o amor, sendo este último um antídoto contra
o bullying.
Finalizamos, então, este obra afirmando que o bullying escolar
é um problema que afeta as relações na ambiência escolar e é preciso
estratégias conscientes para o enfrentamento, por isso este material
aponta que o tratamento dado aqui ao fenômeno não pode se configurar
acabado, mas como um processo significativo que abre diversos pontos
de reflexão apontando que o enfrentamento ao bullying deve ser
contínuo e dá-se por meio da boa convivência, a qual é uma necessidade
permanente na sala de aula. Por fim, relembramos uma das célebres
frases do grande educador Paulo Freire (2011) que é: “Se a educação
sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a
sociedade muda”. Eis, pois, a função do\a educador\a: Transformar
vidas para a vivência plena!
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APÊNDICE A –
Capa e considerações iniciais do Slide do Curso de
Livro Cartonero

- 226 -

APÊNDICE B –
Transcrição da entrevista
Pesquisador: É... Bom dia, Esperança.
Participante: booom dia.
Pesquisador: É...Eu gostaria de saber, Esperança, se você me autoriza
a fazer a entrevista com você a respeito da minha pesquisa que tem
como título livros cartoneros: uma estratégia pedagógica de
enfrentamento ao bullying escolar.
Participante: Pode. Autorizado!
Pesquisador: Certo. Essa pesquisa é de minha responsabilidade. Meu
nome é Waldemar Cavalcante de Lima Neto e ela está sendo orientada
pelo professor e doutor Hugo Monteiro Ferreira. O resultado deste
instrumento, Esperança, servirá de apoio para a investigação. Nós nos
comprometemos em manter o anonimato e utilizar as respostas desta
entrevista apenas em função da mesma e para fins educacionais. O
objetivo é Investigar a visão de prática pedagógica por sua parte como
sujeito da pesquisa, bem como entender o seu movimento dentro da sala
de aula para o enfrentamento ao bullying.
Pesquisador: Esperança, na sua concepção, o que é prática pedagógica
e como ela se efetiva?
Participante: É... a prática pedagógica... é...com base na:na legislação
e com base no aporte teórico é... fazer esta transposição de todos os
valores é... de todos os conteúdos que estão dentro das leis e é... que
devem ser trabalhados pra sala de aula.
Pesquisador: Certo. Quais das ações, aqui apresentadas...você... pode
ser configurada para você como bullying? Neste caso você pode
escolher mais de uma opção?
(simultâneo ao pesquisador participante diz: pode escolher mais de um
opção ok!)
Pesquisador: O aluno responder ao professor durante a explicação do
conteúdo.
Participante: Não é bullying.
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Pesquisador: a aluna...
Participante: Pra mim...pra mim.
Pesquisador: Certo. A aluna puxar o cabelo da colega em sala de aula.
Participante: Sim, pode ser bullying sim.
Pesquisador: Durante o intervalo os estudantes decidem gritar no pátio
devido as condições da merenda.
Participante: (silencia durante 7 segundos) Nãão. Eu acho que eles tão
tentando reivin:reivindicar alguma coisa é...de uma maneira
inadequada, mas eu não acredito que seja uma prática de agressão...mas
é gritar... é.. pode, pode sim ser considerada dependendo é de como há
essa manifestação pode sim ser considerada como bullying.
Pesquisador: Isolar um colega por questões relacionada a cor, a
idadade:...a identidade sexual e condições sociais.
Participante: Sim, com certeza.
Pesquisador: Tocar no corpo do outro sem o consentimento devido.
Participante: Sim, bullying e um assédio aí, né?
Pesquisador: Qual a sua definição de bullying, então?
Participante: É...Começa de ameaça né, começa da brincadeira que
não tem graça pra todo mundo, é ...o constrangimento e chega a
agressões verbais e agressões físicas, é... Então o bullying não é só
quando um aluno bate no outro, quando o aluno puxa o cabelo, quando
aluno toca outra colega. É...Existe o momento do constrangimento, da
ameaça e tudo isto se caracteriza como bullying, né? Ironizar um colega
enquanto ele tiver fazendo uma pergunta é.. você ironizar tudo isto já é
uma prática de bullying.
Pesquisador: Certo. E quais as consequências do bullying em sala de
aula para você?
Participante: É..A gente percebe que há o isolamento. É... existiu uma
onda muito grande né nos últimos, no último ano de se cortar, do
suicídio e tudo isto é um resultado de uma pratica de bullying é... e tanto
na sala de aula isto interfere, porque quando o aluno não tá bem o
andamento escolar dele também não vai ser bom, é..então tanto na vida
social dele, na vida pessoal e na aprendizagem também dentro de sala
isto vai ser prejudicial.
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Pesquisador: E qual deve ser a postura docente na sala de aula frente
ao fenômeno bullying?
Participante: É muito difícil né para o professor ter esta sensibilidade
do que é o bullying e do que é uma brincadeira as vezes até consentida.
Que o aluno camufla isso de brincadeira consentida e as vezes ele está
se sentido incomodado, mas qualquer tipo de agressão ou qualquer
indício disso, de ameaça ou de qualquer outro comportamento que se
identifique como bullying acho que a gente tem que parar e esclarecer
as coisas sabe e usar os nossos instrumentos é...que a gente pode ter
como professor, é...por exemplo, é...como professor de língua
portuguesa pode trazer isto num texto, pode debater com eles...é... para
que isso seja esclarecido. Nossa parte como professor é esta e também
se for uma prática persistente é...a gente deve convocar a coordenação,
os demais professores para saber se os professores também estão
identificando esta prática e tentar resolver de outra forma se não der
efeito.
Pesquisador: A literatura sobre o bullying afirma que ele é um
fenômeno que possui a intenção de promover dor, sofrimento, angústia
e desespero. Ciente de que é um problema sério e que pode trazer
consequências indesejadas como o fazer docente pode cooperar para
enfrentar este fenômeno?
Participante: É... eu acho que na minha resposta anterior eu respondi
um pouco né a esta pergunta, mas é isto né é identificar todas esta
formas , eu acho que o processo que o professor vai passar é este:
identificar todas estas formas, é fazer com que a sua prática pedagógica
tenha o enfrentamento ao bullying e se não der certo acho que isso vai
começar a abranger toda a escola né toda uma mobilização pra que a
escola erradique. Erradicar eu não sei se é possível, mas que ela possa
minimizar todas estas formas de bullying diferentes.
Pesquisador: De acordo com o modelo de aula adotado pelo professor
você acredita que o bullying pode encontrar maior facilidade em ser
vivenciado?
Participante: (silêncio por uns 5 segundos) Eu acredito que sim. Que
o professor ele pode conduzir isto de diferentes maneiras. Eu acredito
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que sim. Que é... tem que ter a sensibilidade né pra poder identificar
estas\estes comportamentos e se o professor ele não tiver, talvez, se a
prática pedagógica dele for mais conteudistas, apenas, só voltada pra
formação acadêmica, talvez, isto possa ficar de fora né estas questões
sociais e comportamentais que já estão dentro da base e que a gente
precisa trabalhar.
Pesquisador: Ao perceber formas de bullying em sua aula o que você
faz?
Participante: Eu paro a aula e tento esclarecer é...o que é o bullying né
de uma maneira menos... menos acadêmica, eu tento conversa na
linguagem dos alunos. E esse ano eu já vi, é quando do início ano
começaram algumas práticas de bullying eu selecionei um texto, um
conto, e comecei a trabalhar isto com eles falando sobre da questão da
aparência que conto ele falava muito sobre isto da questão da aparência
que é Bruxas não existem de Moacyr Scliar e aí eu comecei a esclarecer
que nem sempre as pessoas são daquela maneira é...por determinado
motivo (pera aí deixa eu) é... que muitas vezes a gente julga as pessoas
pelas aparências e que aquilo não é algo interessante de se fazer
principalmente dentro sala de aula é... um ambiente que a gente não tava
conhecendo todo mundo, que era início do ano, então são estas práticas
que a gente pode fazer. Abrir discussão para os alunos é que é
importante que eles falem também, porque eu acho que todo aluno já
sofreu um pouco de bullying né alguma com intenção de ser
constrangido, uma coisa assim.
Pesquisador: Você acredita que existem fatores que fazem o bullying
surgir na sala de aula ou fortalece-lo? Justifique-se.
Participante: Repete.
Pesquisador: Você acredita que existem fatores que fazem o bullying
surgir na sala de aula?
Participante: e se há ou...
Pesquisador: Ou neste sentido quando ele surge fortalecê-lo?
Participante: Eu... eu não sei te responder esta primeira pergunta se
dentro da sala de aula existem alguns fatores, porque eu acredito que
isto vai muito da intenção de quem pratica o bullying né eu acho que a
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nossa prática ela pode tentar combater ou não, mas eu não, não acho
que dentro da sala existem fatores que contribuem para isto, eu, eu acho
que não, eu não eu não tenho este conhecimento pra lhe responder, eu
creio que não.
Pesquisador: E qual o papel da escola no processo de enfrentamento
ao bullying?
Participante: Abrir discussão entre os alunos e esclarecer isto pra eles
né é... promover debates, é...mostrar a que ponto o bullying pode
chegar, Acho que é sempre discutir, que a gente não vai fazer isto
sozinho. A gente vai precisar da ajuda dos próprios alunos, daqueles
que sofreram, é...pegar exemplos que acontecem em realidades não tão
diferentes da nossa e tentar esclarecer realmente com toda a equipe
escolar, com todo o grupo escolar.
Pesquisador: Bom Esperança, eu fico muito feliz por sua participação
e as respostas que você nos concedeu e por fim eu agradeço e
finalizamos este momento.
Participante: Obrigada.
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ANEXO 1
Parecer do comitê de ética
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