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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o caderno formativo pedagógico da 
“Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências” da Secretaria de 
Estado da Educação de Santa Catarina no tocante à prevenção ao bullying. Foram 
consideradas as principais características das estratégias indicadas, verificando 
proximidades e distanciamentos entre as mesmas com o apontado na legislação 
antibullying nacional. Esta investigação configura-se como um estudo descritivo de caráter 
qualitativo. A pesquisa foi realizada via análise documental, consultando o site da Secretaria 
de Estado da Educação de Santa Catarina e o site da Assembleia Legislativa Nacional. 
Para organização dos dados coletados sobre as ações antibullying, foram feitas leituras e 
fichamentos. A análise foi realizada a partir de categorias previamente definidas na 
literatura. Evidenciou-se que o material formativo é um importante recurso para as escolas 
da rede Estadual de Santa Catarina, indicando estratégias que promovam o diálogo e a 
cooperação como formas de prevenção à violência. No tocante ao bullying, ainda são 
necessárias indicações mais específicas, de acordo com a literatura científica na área.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bullying. Estratégias antibullying. Políticas governamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research has as an objective to analyze the pedagogical formative notebook 

from the “Education, Prevention, Attention and Service Policy” of the Secretaria de Estado 

da Educação from Santa Catarina regarding the prevention of bullying. The main 

characteristics of the strategy indicated was considered, verifying proximities and 

detachment between them, considering the anti bullying national law. This investigation is 

configured as a descriptive study of qualitative character. The research was made from 

documental analysis, consulting the Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina 

's website and the Assembleia Legislativa Nacional ’s website. To organize the actions of 

anti bullying, data was collected from reading and registration was made. The analysis was 

realized from previously selected categories of the literature. It became evident that the 

formative material is a very important resource to the schools of the state from Santa 

Catarina, pointing to strategies that promote the dialogue and the cooperation as a form of 

violence prevention. As for bullying, more specific indications are still needed, according to 

the scientific literature in the area. 

KEYWORDS: Bullying. Strategies antibullying. Government policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com a qualidade das relações interpessoais na escola vem sendo alvo de 

diferentes pesquisas nas últimas décadas. Embora os avanços na legislação, ainda existem muitas 

lacunas a serem compreendidas. As ações dos estudantes na escola não estão isoladas das suas 

práticas e vivências sociais. Como apontam Pereira, Silva e Nunes (2009, p. 457): “A violência a 

que crianças e jovens estão sujeitos na sociedade, e em particular na escola, não pode ser 

descontextualizada da violência percebida no meio familiar e social”. 

Um dos tipos de violência entre os alunos é a prática do bullying. Este, é um fenômeno 

caracterizado por agressões intencionais e repetitivas, em relações com um desequilíbrio de poder. 

Podem ser praticadas por uma pessoa ou por um grupo contra uma pessoa ou um grupo, que 

causam danos negativos a curto e longo prazo (OLWEUS, 2013). Trata-se de um fenômeno de 

grupo e, por isso, as ações de intervenção não devem incidir apenas nos alvos e autores, mas no 

grupo como um todo (alvos, autores e espectadores), destinadas a melhorar a convivência (FRICK, 

2016).   

Os autores de bullying e alguns espectadores (aqueles que são apoiadores das agressões 

ou indiferentes) podem possuir uma falta de sensibilidade moral, esta que é considerada como a 

capacidade de perceber que numa determinada ação há um problema moral. Talvez a principal 

consequência para eles seja de que essa falta de sensibilidade vá crescendo, a ponto de cada vez 

mais desejar o sofrimento de outra pessoa. Para os espectadores, pode haver o incremento do 

sentimento de impotência ou indiferença. Já quem sofre bullying encontra-se em uma situação de 

fragilidade e com medo de receber um novo ataque. Pode ter problemas psicológicos como 

ansiedade, depressão, sentimento de impotência, baixa ou nula confiança social e solidão. Também 

é possível que o rendimento escolar seja prejudicado (TOGNETTA; VINHA; AVILÉS, 2014). 

Dentro de um grupo, ocorrem múltiplas relações, e as ações das pessoas nos grupos são 

influenciadas por distintas emoções, atitudes e motivações (SALMIVALLI, 2010). Frick (2016, p. 45) 

explica que: 

Conforme Roland (2010), o bullying seria uma agressão proativa, dirigida a alcançar 
recompensas sociais, como o poder e o status, além de gerar um sentimento de 
pertencimento ao grupo, em função da partilha, por exemplo, da antipatia ao alvo 
pelos autores de bullying. Mesmo que a busca de status seja individual, é um fator 
que está relacionado totalmente com o fator grupal, visto que o sujeito só alcança 
uma posição de hierarquia perante seus pares que lhe atribuem essa posição. 

Compreender que o bullying não é um problema apenas que envolve autor e alvo das 

agressões, torna-se importante para pensar seu enfrentamento. Assim, um programa antibullying 

pode conter ações pontuais, direcionadas a autores e alvos, mas deve envolver, necessariamente, 

os espectadores, ou seja, o grupo de estudantes e outros atores da comunidade educativa. De nada 

adianta aplicar uma punição ao alvo se não trabalharmos nos valores ou regras compartilhadas 

pelos estudantes. Ou seja, se eles valorizam e recebem status social por agredir, zoar, excluir 
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aqueles que consideram diferentes, o problema está nos valores e regras compartilhadas. O grupo 

precisa aprender a não valorizar estas ações e a se indignar perante atos de violência, buscando 

ajuda das autoridades quando necessário. 

De acordo com a PENSE (2015), são utilizados os verbos esculachar, zoar, mangar, 

intimidar e caçoar, que no conjunto e na análise posterior são conceituados como bullying. Quando 

os alunos questionados sobre a frequência com que os colegas da escola usaram esses termos 

com eles nos últimos trinta dias, 7,6% dos estudantes do sexo masculino e 7,2% feminino afirmaram 

que na maior parte do tempo ou sempre se sentiram humilhados por provocações. 

Em relação às regras de proibição do bullying, de acordo com a pesquisa 88,9% dos alunos 

frequentam escolas na qual essa prática é proibida. Já o percentual é de 20,1% dos alunos que 

relataram já terem cometido ações de bullying nas escolas para as quais há uma regra de proibição. 

Nas escolas na qual não se tem regras e nem normas contra o bullying, o percentual foi de 17,1% 

que relataram a prática.  

Na PENSE (2019) foi apontado a vulnerabilidade de alunos vítimas de violência entre seus 

pares, não apenas dentro do espaço escolar, mas também no entorno, chamando atenção para 

responsabilização de pais, mas também de professores e diretores de escolas com medidas mais 

eficazes de combate ao bullying. Os resultados da pesquisa mostraram que 23,0% dos escolares 

afirmaram que duas ou mais vezes se sentiram humilhados por provocações dos colegas nos 30 

dias anteriores à pesquisa. 

Enfrentar o bullying tem sido um desafio para a comunidade escolar. Pesquisas relatam as 

dificuldades dos professores, que muitas vezes não possuem formação adequada para identificar 

e encaminhar as situações de bullying na escola. 

É importante que os professores sejam formados para compreender a dinâmica do 

problema, suas características e seu reconhecimento. A chave das políticas públicas e leis, 

relacionadas à educação, deveria ser a formação docente inicial e continuada (CASTRO, 2012; 

GERONASSO, 2012). É importante a formação eficaz para implementar ações eficientes e 

estruturas de apoio estáveis em centros educativos que permitem facilitar a ajuda a quem dela 

necessita. 

Pesquisadores indicam que as ações antibullying precisam ser amplas, com foco na 

prevenção e melhoria da qualidade das relações interpessoais, pois muitas vezes os alunos não 

têm uma rede de apoio ou um ambiente acolhedor (PIGOZI; MACHADO, 2015) o que pode vir a ser 

prejudicial para o indivíduo causando danos emocionais e relações problemáticas. 

No Brasil, em 2015 foi aprovada a legislação nacional que institui que todos os 

estabelecimentos de ensino devem desenvolver planos antibullying indicando diretrizes para sua 

concretização (BRASIL, 2015). Em 2018 houve alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional a qual passou a incluir que todas as instituições educativas desenvolvam ações de 

prevenção à violência, em especial ao bullying (BRASIL, 2018). De acordo com a pesquisa nacional 
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de saúde escolar de 2015 em relação à política que proíbe o bullying nas escolas, tem um percentual 

elevado de 88,9% dos alunos que frequentam escolas na qual o bullying é proibido. O percentual 

de alunos que informaram praticar bullying nas escolas para as quais há uma regra de proibição 

atinge 20,1%, naquelas onde inexiste a norma, o percentual de escolares que relataram a prática 

foi 17,1% (IBGE, 2015). 

Considerada a necessidade de atuação perante o fenômeno, espera-se que as políticas 

públicas, desenvolvidas pelas administrações educativas, como o Ministério da Educação e as 

Secretarias de Educação estaduais, auxiliem o desenvolvimento do indicado nas leis antibullying 

aprovadas pelas escolas das suas respectivas redes (FRICK, 2016). 

A pesquisa realizada por Frick (2016; 2019) buscou identificar quais as ações das instâncias 

administrativas educacionais estaduais e federal estavam sendo promovidas para contribuir com o 

desenvolvido nas escolas. A autora buscou por projetos, programas ou ações pontuais relacionadas 

à prevenção e contenção do bullying. Os resultados evidenciaram um movimento tímido das ações 

destas instâncias. Até julho de 2013, momento da coleta de dados, apenas duas secretarias de 

educação tinham projeto antibullying, quatro tinham projeto de violência que incluía o fenômeno e 

14 secretarias tinham ações pontuais, mais relacionadas à capacitação docente e divulgação de 

informações sobre o tema para alunos e demais membros da comunidade educativa. Não foi 

identificada ação do Ministério da Educação. 

Um dos projetos identificados por Frick (2016) foi a “Política de Educação, Prevenção, 

Atenção e Atendimento às Violências” da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina 

(ROCHA, 2011), que, dentre suas ações de prevenção às diversas formas de violência, incluindo o 

bullying, previa a construção/elaboração de ações formativas para os educadores de sua rede de 

ensino.  

A política foi construída a partir de uma pesquisa aplicada às unidades escolares, a qual 

envolveu perguntas relacionadas à percepção dos gestores sobre a existência ou não de violência, 

a intensidade, classificação, locais de ocorrência, pessoas envolvidas, estratégias de intervenções, 

e dificuldades para o enfrentamento das mesmas (SANTA CATARINA, 2018). Tal política previu a 

organização de núcleos, NEPRE/SED, NEPRE/GERED e NEPRE/ESCOLA, que são compostos 

por uma equipe e têm suas atribuições específicas. O objetivo destes é estudar, implantar e 

acompanhar programas, projetos e campanhas Federal, Estadual e Municipal, que contribuam com 

as ações da Política. 

Como pilares da política, encontra-se a educação, a atenção e o atendimento. A política 

prevê que é de extrema importância a escola detectar conflitos na fase embrionária, para que assim 

possam evitar situações de violência sem controle, reforçando a função da escola na prevenção. 

Para a política a educação configura-se como processo de construção de um indivíduo que forma 

sua subjetividade na relação com outros sujeitos e com o meio. A escola, como espaço privilegiado 

desta construção, possui a responsabilidade social de trabalhar o conhecimento científico para 
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qualificar a vida coletiva e cidadã. A educação e a prevenção permitem resolver situações 

conflituosas pelo diálogo, buscando entendimentos para a convivência com as diferenças de forma 

positiva (SANTA CATARINA, 2018). 

Atenção é uma atitude indispensável nos relacionamentos humanos, sobretudo, na relação 

que envolve professores e estudantes. Este pilar prevê procedimentos de encaminhamento e a 

requisição a órgãos provedores de serviços públicos para o atendimento, além de se desenvolver 

na escola um olhar ampliado e de escuta atenta aos pedidos de ajuda das crianças e adolescentes 

que nem sempre vêm por meio de palavras (SANTA CATARINA, 2018). 

Já o atendimento é a ação de solucionar situações e casos já ocorridos, onde a educação, 

a prevenção e a atenção não foram efetivas. Torna-se necessário implementar parcerias com 

amplos setores da sociedade, com vistas a complementar as ações que devem se desenvolver no 

ambiente escolar (SANTA CATARINA, 2018). 

Com base no primeiro pilar, a educação, em 2015, a Secretaria de Educação de Santa 

Catarina publicou o “1º Caderno Pedagógico: Reflexões para implementar a Política de Educação, 

Prevenção, Atenção e Atendimento às violências na Escola” (SANTA CATARINA, 2015). Este tem 

por objetivo subsidiar a implementação da referida política nas escolas. Nele é sugerido reflexões 

importantes e oferece possibilidades de ações para lidar melhor pedagogicamente com a 

complexidade do fenômeno nas escolas. Esse caderno se destacou por ser uma ação na qual visa 

ajudar os profissionais da educação a construir uma cultura de paz e respeito à diversidade humana 

e aos princípios dos direitos individuais e coletivos.  

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o “1º Caderno Pedagógico: Reflexões para 

implementar a Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às violências na Escola” 

(SANTA CATARINA, 2015), considerando as principais características das estratégias indicadas e 

verificar proximidades e distanciamentos entre as ações indicadas para a prevenção ao bullying 

dentro deste material formativo e o indicado na legislação antibullying nacional. 
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2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

Esta pesquisa configura-se como um estudo descritivo de caráter qualitativo. A pesquisa 

foi realizada via análise documental, consultando o site da Secretaria de Estado da Educação de 

Santa Catarina e o site da Assembleia Legislativa Nacional. 

A coleta de dados foi realizada de agosto a dezembro de 2017. No site da Secretaria de 

Estado da Educação de Santa Catarina, buscou-se pela “Política de Educação, Prevenção, Atenção 

e Atendimento às violências na escola” e seu material formativo e no site da Assembleia Legislativa 

Nacional buscamos pela Lei n° 13.185 (BRASIL, 2015). 

Os dados coletados referentes às ações propostas ou realizadas foram organizados e 

procedeu-se à leitura e fichamento dos mesmos para posterior análise como mostra o Quadro 1 

(FRICK, 2016). As ações foram organizadas de forma didática, para apresentação dos resultados, 

considerando que as ações, de fins e meios, se aproximam em muitos momentos.  

a) Ações de informação, conscientização e 
sensibilização; 

b) Ações de identificação da realidade; 
 

c) Ações que incidem nas relações 
interpessoais; 

d) Ações que incidem no desenvolvimento 
emocional e  na autoestima dos alunos; 

e) Ações relacionadas especificamente a 
resolução de conflito; 

f) Ações que enfatizam o uso do diálogo; 

g) Ações para o ensino de valores 
sociomorais; 

h) Ações relacionadas às regras; 

i) Ações que envolvam mudança de 
estrutura funcional da escola; 

j) Ações de denúncia; 

k) Ações de encaminhamento para outras 
instituições; 

l) Ações de indicação de registros de 
casos e de ações tomadas pela escola;  

m) Ações de capacitação profissional;  

QUADRO 1: Ações que a literatura tem apresentado, organizados por Frick (2016). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após análise completa do material, a saber “1º Caderno Pedagógico: Reflexões para 

implementar a Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às violências na Escola” 

(SANTA CATARINA, 2015), e a Lei n° 13.185 (BRASIL, 2015), destacou-se o referente às ações 

antibullying, apresentando-as conforme as categorias já indicadas. 

3.1 a) Ações de Informação, conscientização e sensibilização  

As ações de informação, conscientização e sensibilização referem-se a manter os alunos, 

pais e professores informados sobre os seus eventuais direitos e deveres destes, sobre ações que 

desrespeitam os direitos dos mesmos, para que assim esse grupo social possa identificar quando 

possíveis anormalidades aconteçam e saberem de certa forma até como agirem. Ademais, trata-se 

de indicações de ações que visam conscientizar e promover a sensibilização.  

Na literatura é sempre ressaltado a importância sobre diferenciar o bullying de brincadeiras 

que acontecem com o convívio das pessoas, ou até mesmo diferenciar de outros tipos de violências, 

exemplificando suas causas e consequências, para que dessa forma seja possível conscientizar e 

sensibilizar as pessoas sobre o tema (FRICK, 2016). 

Como ações de informação, conscientização e sensibilização, o Caderno Formativo (SANTA 

CATARINA, 2015) sugere que sejam planejados trabalhos, realizados de forma transversal nos 

conteúdos curriculares, mas que envolvam questões problematizadoras sobre as questões sociais, 

como situações de risco de violências, como o bullying e compreensão do que é o cyberbullying, 

formas de utilização segura da internet ou orientação de como agir caso ocorra o mau uso da 

ferramenta, como evitar a prática ou o compartilhamento de informações agressivas e inadequadas 

(uma forma de apoio) e alertar aos alunos para que estejam cientes do que ocorre ao redor, visto 

que a internet é um meio de comunicação e não se pode controlar o que está na rede.  

O Caderno (SANTA CATARINA, 2015) cita uma série de instruções para os alunos, pais e 

professores, sobre quais as preocupações e cuidados estes têm que ter quando crianças ou 

adolescentes usarem a rede virtual, visto que essas crianças podem estar sendo vítimas de 

cyberbullying. Indica, ainda, que professores e pais fiquem atentos a mudanças de comportamento 

que um grupo ou indivíduo possa apresentar e que estes os acompanhem em ambientes virtuais. 

Em casos que aconteçam o cyberbullying é recomendado que não se exponha vítimas ou 

agressores, considerando que é uma situação delicada para ambas as partes e também fomenta a 

necessidade da criação de canais de denúncias e campanhas educativas. O material ainda contribui 

com algumas dicas que podem evitar problemas e gafes, como, “Foi provocado? Não se estresse: 

bloqueie! [...] Namorado(a) pediu uma foto sua, sexy? Melhor ficar vestido(a)! [...] Informações 

pessoais: pense antes de publicar [...]” (SANTA CATARINA, 2015, p. 34). Para casos de 

cyberbullying, o Caderno Formativo indica que se consulte a Lei nº 12.737 para verificar as medidas 

a serem tomadas, tendo em vista que ela trata da tipificação penal de delitos informáticos (BRASIL, 

2012).  
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Também sugere a promoção de “[...] campanhas de informação, divulgação e 

conscientização sobre combate às diferentes violências, informações e reduções de danos, 

referentes ao uso/abuso de drogas, combate ao preconceito e ao estigma, relacionados às questões 

étnicas raciais, religiosas e orientação sexual” (SANTA CATARINA, 2015, p. 38). 

Como sugestões de ações o material indica a promoção de debates, o levantamento de 

notícias sobre situações que violam os direitos das crianças e dos adolescentes, a disponibilização 

de textos de apoio sobre os temas relacionados à violência, pesquisa de reportagens de grande 

repercussão na mídia, orientação de alunos para que identifiquem situações de risco e saibam como 

proceder para pedir ajuda, utilização de filmes, músicas e histórias da literatura infantil, criação de 

slogans de alerta, estudo de legislações com os alunos, exercitar a análise de dados de pesquisas 

e comportamentos de violências e a organização de dramatizações, oficinas de demonstração, a 

pesquisa de hábitos saudáveis (SANTA CATARINA, 2015), produção de materiais sobre prevenção 

da violência em sala de aula quanto em veículos de comunicação interna como rádios, jornais ou 

blogs (ROCHA, 2011). 

O Caderno Formativo Pedagógico sugere que os estudantes pesquisem quais as instituições 

externas à escola, governamentais ou não, que trabalham na garantia e proteção dos direitos de 

crianças, adolescentes e de mulheres, por exemplo, e organizem visitas para conhecer o trabalho 

realizado pelas mesmas (SANTA CATARINA, 2015).  

Já a Lei n° 13.185 indica que seja criado um programa antibullying e os objetivos deste 

devem contemplar a implementação e disseminação de campanhas de educação, conscientização 

e informação, e integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como 

forma de identificação e conscientização do problema, para assim preveni-lo e combatê-lo (BRASIL, 

2015). No entanto, a lei não sugere ações específicas de prevenção e contenção. 

3.2 b) Ações de Identificação: o diagnóstico da realidade escolar 

Segundo a literatura, as estratégias de prevenção devem incidir sobre as especificidades 

dos problemas de cada escola, por isso a necessidade da investigação da realidade (FRICK, 2016). 

Tratando-se de uma Política que tem como base as violências vivenciadas nos entornos 

escolares é de grande importância conhecer a realidade de cada espaço escolar pois com esse 

diagnóstico é possível estabelecer qual o enfoque de cada unidade e consequentemente quais 

ações de prevenção e ajuda devem ser mais utilizadas. Para tanto, a escola deve identificar os tipos 

de violência que acontecem no seu ambiente e qual a frequência, além de analisar quais as formas 

de violência que mais ocorrem no seu entorno (ROCHA, 2011).  

No Caderno Formativo encontrou-se a sugestão de ações de identificação para diagnosticar 

a realidade da escola, como, ações de observação, análise e identificação. Ele também aborda a 

importância de a escola identificar a existência dos conflitos nas suas fases iniciais, para que assim, 

evite situações de violência que possam se tornar sem controle, apesar de não falar que para 

identificar as situações de bullying é preciso usar instrumentos específicos, validados 
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cientificamente como orienta a literatura. Diante da observação da realidade, o caderno sugere 

algumas alternativas que auxiliam o trabalho preventivo, como, inserir a temática violência no PPP 

da escola e estabelecer ações pedagógicas, para assim garantir um trabalho pedagógico voltado à 

prevenção da violência (SANTA CATARINA, 2015).  

O Caderno Formativo Pedagógico cita ações para o diagnóstico da realidade escolar, que 

envolvem atividades com os próprios alunos, como a aplicação de questionários, com tabulação de 

dados sobre temas relacionados às violências. Ainda indicam a utilização de “[...] pesquisas de 

opinião (entrevista, aplicação de questionário e coleta informal por meio de conversas) como um 

instrumento pedagógico a ser trabalhado com os estudantes do ensino fundamental e ensino médio” 

(SANTA CATARINA, 2015, p. 38). 

O Caderno Formativo Pedagógico é um material com reflexões para implementar a Política 

de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às violências na escola. Como dito, esta política 

foi criada a partir de uma investigação com a comunidade educativa, o que demonstra a importância 

de tal análise, 

A legislação antibullying não aborda a necessidade de as ações serem baseadas na 

identificação da realidade, mas ela indica no seu Art. 6° que “serão produzidos e publicados 

relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática (bullying) nos Estados e Municípios 

para planejamento das ações”, no qual os Estados e Municípios devem criar relatórios e poderiam 

adotar instrumentos de identificação e acompanhamento, com base naquilo que a literatura indica 

(BRASIL, 2015).  

Esta categoria é importante para as unidades escolares terem esse diagnóstico 

estabelecido, visto que a literatura menciona a análise da realidade para que se tenha conhecimento 

de quais os tipos de violências mais frequentes em cada meio. Assim, as ações tomadas por cada 

entidade devem atender a sua necessidade. 

3.3 c) Ações que incidem nas relações interpessoais 

Em ambientes onde existe uma variedade de pessoas que apresentam características 

distintas é importante que as relações interpessoais sejam agradáveis, harmoniosas e acolhedoras, 

menos individualistas e autoritárias, proporcionando um clima mais positivo de convivência. As 

reflexões presentes na Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na 

Escola salientam que 

A atenção na educação configura-se com metodologias de olhar, de escuta, de 
acolhimento e de diálogo na relação professor-estudante, criando-se, assim, no 
contexto escolar, um ambiente de afetividade e de confiança para que crianças e, 
sobretudo, adolescentes expressem seus sentimentos, suas ideias em todos os 
momentos (ESTADO DE SANTA CATARINA, 2011, p. 30).  

O Caderno Formativo sugere ações que proporcionam melhorias nas relações interpessoais, 

criando um ambiente no qual tenha diálogo, afetividade, confiança para que os alunos se sintam 

mais seguros e possam expressar seus sentimentos. Além disso, deve-se fomentar a criação de 
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vínculos positivos entre professores e alunos, fomentar o respeito e a valorização da diversidade e 

relações de cooperação e liderança (SANTA CATARINA, 2015).  

A Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências recomenda a 

construção de uma cultura de proteção compartilhada, onde todos os atores da comunidade escolar 

sintam-se responsáveis uns pelos outros, promovendo também o autocuidado (ROCHA, 2011). 

O Caderno Formativo também aconselha a promoção do protagonismo infanto-juvenil, algo 

muito enfatizado na literatura científica sobre estratégias antibullying. Embora aborde 

superficialmente o tipo de ações que os alunos devem desenvolver, menciona que os mesmos 

devem ser formados “[...] para serem multiplicadores de prevenção aos riscos sociais, [...] 

garantindo aos estudantes o exercício do direito à participação nas ações pedagógicas para que 

possam atuar conscientemente como sujeitos transformadores da realidade” (SANTA CATARINA, 

2015, p. 37).  

Na Lei n° 13.185 é destacado o incentivo a ações que promovam a cidadania, a capacidade 

empática e o respeito a terceiros, para se ter uma cultura de paz e tolerância mútua (BRASIL, 2015).  

Segundo a literatura acerca da temática, é preciso criar um clima de intolerância ao bullying. 

Isso se consegue de modo mais efetivo quando se fomenta relações de cooperação e respeito 

mútuo e não somente com proibições e repressões (FRICK, 2016). A literatura discorre sobre o 

protagonismo dos alunos como nos Sistemas de Ajuda entre Pares, os chamados Peer Suport 

(COWIE; WALLACE, 2000). Nestes sistemas os alunos são formados para prestar ajuda em 

situações de risco ou de conflito, por exemplo, auxiliando na melhora da convivência em função da 

aprendizagem de resolução de conflitos, desenvolvimento de habilidades sociais e criação de um 

clima de segurança e apoio. 

3.4 d) Ações que incidem no desenvolvimento emocional na autoestima dos alunos 

Ações que promovem o desenvolvimento emocional e a promoção da autoestima são 

fortemente indicadas pela literatura como forma de prevenção ao bullying (FRICK, 2016).  Sabe-se 

que as crianças e adolescentes passam constantemente por diferentes mudanças físicas e 

emocionais e precisam de orientação e aprendizado. É extremamente importante que o ambiente 

escolar dê a esses alunos oportunidades para que exponham o que sentem, aprendendo a 

conhecer seus sentimentos, reconhecer sentimentos dos outros e regular a expressão das 

emoções, além de promover sua autoestima positiva. 

O Caderno Formativo Pedagógico enaltece que cabe à escola cuidar e educar seus alunos 

em todos os aspectos, incluindo o emocional. Explica que a afetividade é muito mais do que 

demonstrações de afeto, como dar um abraço, mas, também, construir relações afetivas de 

preocupação e responsabilidade com o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Não indica 

estratégias de aprendizagem emocional ou de desenvolvimento de habilidades sociais. A estratégia 

de escuta ativa indicada para ser utilizada como ferramenta de atenção às violências, envolve o 
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acolhimento das emoções do indivíduo em conflito e pode ajudá-lo na compreensão dos seus 

sentimentos.   

O material ainda cita ações que devem ser aplicadas no meio escolar, como, “criar um 

ambiente de diálogo, de afetividade e de confiança para que crianças e, sobretudo, os adolescentes 

expressam seus sentimentos” (SANTA CATARINA, 2015, p. 36) e também “incentivar a participação 

juvenil (protagonismo de crianças e adolescentes) para que possam exercitar maneiras de lidar com 

os desafios normais de sua faixa etária como vencer a timidez, aprender a se comunicar, como agir 

diante de agressões, como tomar decisões na vida pessoal e escolar” (SANTA CATARINA, 2015, 

p. 36). 

Na Lei n° 13.185 um dos objetivos do programa é dar assistência psicológica, social e 

jurídica às vítimas e aos agressores, auxiliando tanto o alvo como o autor para que ambos tenham 

um suporte em relação ao problema, em especial, psicologicamente (BRASIL, 2015).  

3.5 e) Ações relacionadas especificamente a resolução de conflito 

De acordo com a literatura para prevenir situações de bullying, os estudantes precisam 

aprender a resolver conflitos, por meio do diálogo (FRICK, 2016).  

O Caderno Formativo indica que todo conflito interpessoal deve receber atenção dos 

professores, os quais devem agir imediatamente a fim de mediá-lo e “[...] sempre que possível 

planejar ações pedagógicas sobre a temática” (SANTA CATARINA, 2015, p.13).  

Ressalta-se que a literatura científica sobre estratégias antibullying aponta para a mediação 

de conflitos protagonizada pelos próprios alunos, os quais são formados para compreender o que 

são conflitos, desenvolvem habilidades de comunicação como o diálogo e a escuta ativa, além de 

desenvolver a empatia e a busca de soluções assertivas para a resolução de conflitos (TORREGO, 

2000; COWIE; WALLACE, 2000).  

3.6 f) Ações que enfatizam o uso do diálogo 

A comunicação e o diálogo têm grande importância na resolução de conflitos, uma vez que 

é muito importante ouvir e ser ouvido e é pelo diálogo que se chega a resoluções de conflitos 

assertivos. 

A Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências relata que em um 

espaço escolar onde há crianças é inevitável que se aconteçam conflitos, embora a escola não 

possa permitir que esses conflitos se resolvam ou que eles se desenvolvam de forma desrespeitosa, 

preconceituosa e intolerante. Sendo assim cabe à escola resolver situações conflituosas a partir do 

diálogo. 

O Caderno Formativo Pedagógico retoma a necessidade do diálogo, ferramenta essencial 

para tratar de qualquer ato considerado errado, na tentativa de esclarecer os fatos ocorridos por 

parte de todos os envolvidos e até mesmo com as famílias. Incentiva também o acolhimento como 
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ação de escuta, sendo assim, cabe aos profissionais ouvir, aconselhar e orientar famílias e alunos 

que sintam necessidade desse recurso (SANTA CATARINA, 2015). 

O conteúdo do Caderno Formativo Pedagógico ressalta a importância de escolas e famílias 

trabalharem juntos, de modo que a escola não é única que é responsável pela educação dos jovens 

e crianças. Essa ação é favorecida pelo diálogo e respeito mútuo. Sendo assim, favorece a 

percepção que os pais têm de seus filhos tanto no desenvolvimento intelectual quanto 

comportamental. 

3.7 g) Ações para o ensino de valores sociomorais 

Considerando o bullying um problema moral, a educação moral, ou educação em valores, 

se torna base de estratégias de prevenção e contenção ao bullying, assim como, para outras formas 

de violência entre os estudantes (MENIN, 2002; ZECHI, 2014). 

De acordo com o Caderno Formativo Pedagógico uma escola comprometida com a 

formação humana precisa desenvolver nos estudantes a capacidade de valorização da vida, o 

cuidado e o respeito para consigo e para com o outro. Para que a escola seja capaz disso, é 

necessário que se organize a prática pedagógica com metodologias que possibilitem aos 

estudantes entender o ambiente em que vivem, para melhorar a qualidade de vida, por meio da 

reflexão, e da busca por formas de intervir/solucionar os problemas de violência (SANTA 

CATARINA, 2015).  

É de suma importância a educação em valores dos alunos nas escolas, visando promover o 

respeito, cooperação, solidariedade e intolerância às situações de injustiças.  

A Lei nº 13.185 que indica o desenvolvimento de um programa antibullying, descreve que 

dentre os objetivos deste programa, promova-se a “[...] cidadania, a capacidade empática e o 

respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua” (BRASIL, 2015, s/p).   

3.8 h) Ações relacionadas às regras 

A literatura fala que a criação de regras sobre o bullying deve ter caráter formativo e não 

meramente informativo, envolvendo diferentes segmentos da comunidade educativa na discussão, 

elaboração e revisão de normas (TOGNETTA; VINHA, 2007). 

De acordo com o Caderno Formativo Pedagógico, é importante a construção de regras de 

convivência entre os alunos, na qual serão discutidos os direitos e deveres, por meio de debates e 

rodas de conversa. É citado também algumas dicas de como os alunos devem se comportar 

mediante as situações de agressão de cyberbullying, que na verdade, são regras que os alunos 

devem seguir, por exemplo, não revidar situações que podem virar violência, ser educado com os 

colegas, tomar cuidado com o que falar em público, dentre outras (SANTA CATARINA, 2015).  
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3.9 i) Ações que envolvam mudança de estrutura funcional da escola 

Essas mudanças no espaço físico ou funcional da escola envolvem a supervisão de adultos 

nas atividades entre alunos e as mudanças no espaço físico para que o ambiente se torne mais 

agradável e acolhedor. 

O Caderno Formativo Pedagógico cita ações pontuais nessa categoria, como: incentivar 

relações de cooperação e liderança, promovendo atividades entre os alunos das diferentes séries, 

na hora do recreio; possibilitar atividades coletivas que promovam a troca social, como brincadeiras 

na hora do recreio e lanche coletivo, as quais fomentam atitudes de respeito e solidariedade; 

planejar e criar ambientes virtuais colaborativos, como blogs e fóruns de discussão; promover 

seminários para expor e debater as experiências da escola; organizar formas de exposição e 

divulgação dos trabalhos realizados na escola pelos alunos protagonistas e em outras escolas; e 

“construir um quadro panorâmico da saúde, com atualização periódica, incluindo acontecimentos 

significativos sobre meio ambiente, ocorrência de epidemias, fatos políticos, descobertas científicas 

e datas emblemáticas” (SANTA CATARINA, 2015, p. 37). 

Já a Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola, ao 

qual o caderno formativo pertence, indica a organização de núcleos dentro da escola, chamados 

NEPRES, os quais contam com uma estrutura formada por profissionais de diversas áreas com 

representantes de cada segmento da comunidade educativa, para a promoção das atividades 

relacionadas a prevenção e contenção do bullying (ROCHA, 2011).  

O Caderno Formativo Pedagógico sugere o estabelecimento de parcerias com meios de 

comunicação, buscando a divulgação do trabalho desenvolvido pelos alunos (SANTA CATARINA, 

2015). 

Destaca-se que, segundo Olweus (1998) não é importante apenas aumentar a vigilância. 

Para o autor, os adultos supervisores precisam estar capacitados para observar e intervir 

prontamente em situações de bullying entre os alunos.  

3.10 j) Ações de denúncia  

Em um meio onde podem ocorrer diferentes tipos de violação aos direitos humanos é 

importante que exista a divulgação de canais de denúncias, para que os alunos conheçam de quais 

ferramentas disponibiliza caso alguma anormalidade aconteça e ele tenha a facilidade de pedir 

ajuda.  

Constatado ato infracional, identificado como agressão física, lesão corporal, 
preconizada no art. 129, e agressão verbal, calúnia, difamação e injúria, também 
preconizadas nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal – decreto lei no 2.848, de 
07/12/1940, no espaço escolar, torna-se necessário registrar Boletim de Ocorrência 
– BO, entendido como procedimento legal (SANTA CATARINA, 2015, p. 21).  

Embora as indicações de registro em Boletim de Ocorrência sejam claras, o caderno alerta 

que essa medida só deve ser tomada quando a escola já esgotou seus recursos de resoluções para 
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com o aluno. Com relação às vítimas de violências, a escola deve informar que existe a possibilidade 

de se fazer um boletim de ocorrência (B.O), sendo assim, informar não é determinar, é apenas 

deixar ciente de que há essa possibilidade. 

O Caderno Formativo Pedagógico orienta que os professores abordem o assunto de 

violência sexual em sala de aula, levando ao conhecimento dos alunos os seus direitos e os 

deixando cientes da existência do disque 100 (meio de denúncia a autoridades) e ainda ressalta 

que o ECA, no artigo 13, prevê como obrigação tanto de professores quanto de qualquer profissional 

da educação, que a qualquer suspeita de maus tratos a crianças e adolescentes, sejam feitas 

denúncias. 

3.11 k) Ações de encaminhamento para outras instituições 

Dentre as ações antibullying mencionadas no Caderno Formativo, é destacado como 

exemplo de ação, a importância da intersetorialidade (eixo estruturador das políticas públicas), a 

rede externa, como uma possibilidade do enfrentamento das situações que fogem do alcance das 

estratégias de prevenção e solução no âmbito escolar e também que esses encaminhamentos 

devem ser registrados (SANTA CATARINA, 2015).  

Já na Política que o Caderno Formativo pertence, é mencionado que para atendimento às 

ocorrências das violências que fogem ao alcance das estratégias de atendimento no âmbito da 

escola, é importante estabelecer parcerias com os segmentos sociais, pois o trabalho em rede 

oportuniza o compartilhamento de responsabilidades, diante disso é importante implementar 

parcerias com setores da sociedade para complementar as ações que devem se desenvolver na 

escola, contribuindo para a melhoria da aprendizagem e promoção da gestão democrática (ROCHA, 

2011). Para o estabelecimento desta rede, o Caderno Formativo indica alguns passos. “Dá para 

envolver órgãos da justiça, assistência social, saúde, segurança pública, Ministério Público e 

instituições da sociedade civil” (ROCHA, 2011, p. 25).   

3.12 l) Indicação de registros de casos e de ações tomadas pela escola 

Segundo a literatura, essa é uma forma de as autoridades cobrarem as escolas de que 

tomem providências de contenção quando verificarem casos de bullying (FRICK, 2016). 

Porém, no Caderno Formativo não é sugerido ação com o foco em registros dos casos de 

violência, apenas é citado que é importante registrar os encaminhamentos para outras instâncias 

quando houver a necessidade. E na legislação é indicado que se faça relatórios bimestrais dos 

casos de bullying, como já citado (BRASIL, 2015).  

3.13 m) Ações de capacitação profissional 

Para tratar de violências e conflitos é indispensável a capacitação profissional de professores 

e pais, para que esses saibam identificar problemas e saibam qual a melhor forma de agir diante 

de cada caso vivenciado pelos alunos. De acordo com Fante (2005) e Tognetta (2011), a prevenção 
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do bullying deve começar pela capacitação dos profissionais de educação, para que saibam 

identificá-lo, diferenciá-lo e diagnosticá-lo, e então construam caminhos para superá-lo.  

O próprio caderno é um instrumento formativo para as escolas. O Caderno Formativo 

Pedagógico ressalta que cabe aos profissionais da escola o estudo sobre as violências para terem 

fundamentação teórica de como agir e que se possa “[...] garantir, na unidade escolar, espaço de 

formação para que os professores possam refletir, coletivamente, sobre o desenvolvimento de 

projetos e/ou ações frente ao assunto em foco” (SANTA CATARINA, 2015. p. 37). Rocha (2011, p. 

25) enfatiza que “[...] é imprescindível estudar a temática das violências tanto nas vertentes 

clássicas da Sociologia e Antropologia, entre outras áreas do saber, quanto nas pesquisas 

acadêmicas que buscam pensar sobre situações mais vivenciais do fenômeno, em um comitê que 

reúna professores, outros trabalhadores das escolas, estudantes e pais”. 

Um dos objetivos do programa da Lei n° 13.185 (BRASIL, 2015) é “capacitar docentes e 

equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e 

solução do problema”.  
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4 CONCLUSÕES  

Evidenciou-se que o Caderno Formativo pedagógico da “Política de Educação, Prevenção, 

Atenção e Atendimento às Violências” da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina se 

aproxima com o que a literatura tem indicado em termos de estratégias de prevenção e contenção 

ao bullying. Ele indica sugestões de ações antibullying que visam informar e conscientizar, ações 

de identificação dos conflitos na fase inicial, ações de escuta, criação de regras etc. Embora faltem 

algumas ações pontuais acerca do bullying, como o desenvolvimento dos programas de ajuda entre 

iguais, o material evidencia um grande avanço em âmbito nacional da implantação de um sistema 

que visa prevenir e combater situações conflituosas e de bullying. 

Na literatura são indicadas ações complexas que exigem formação docente e discente, como 

a formação dos sistemas de ajuda entre pares, que fomentam o protagonismo juvenil, dadas as 

características do bullying. As ações citadas no caderno são importantes, pois visam conscientizar 

as pessoas, mas funcionam como momentos disparadores de uma formação que precisa ser 

sistematizada. Por isso, o material formativo poderia se aprofundar ou indicar referências teóricas 

para os professores das escolas, sobre como desenvolver a mediação de conflitos, como 

desenvolver a educação em valores nas escolas e a educação emocional, além de como implantar 

os sistemas de ajuda entre pares, por exemplo.  

Observou-se que o que consta no material formativo está condizente com o exposto na 

legislação nacional.  

Embora exista a legislação nacional, a qual cita que todas as escolas devem promover ações 

de prevenção e contenção ao bullying, seria importante que as administrações educativas dessem 

subsídios a estas, para que dentro de seus currículos e rotina, haja espaço formativo e 

desenvolvimento de ações contínuas. 

Evidenciou-se que o material formativo é um importante recurso para as escolas da rede 

Estadual de Santa Catarina, indicando estratégias que promovam o diálogo e a cooperação como 

formas de prevenção à violência. No tocante ao bullying, ainda são necessárias indicações mais 

específicas, de acordo com a literatura científica na área.  

Um avanço do material formativo da Secretaria de Educação de Santa Catarina é o teor mais 

educativo de enfrentamento às violências. A todo o momento os autores do caderno enfatizam que 

deve ser realizado um trabalho de educar os alunos, evitando punições, ou aplicando-as e 

encaminhando às instâncias externas, como a polícia, apenas quando se esgotarem as medidas 

educativas. O Caderno Formativo indica que suspender as aulas quando foi cometido algum tipo 

de violação às regras não é recomendado uma vez que a prioridade da escola deve ser com o 

aprendizado dos jovens, e ainda ressalta que esse tipo de medidas vai contra a Constituição 

Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) (SANTA CATARINA, 2015). 
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