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RESUMO 

Tratar do tema Bullying constitui-se em algo complexo, pois é um fenômeno mundial, que vem 
fazendo parte do dia a dia escolar. O bullying se revela através de comportamentos cruéis que 
intimidam de forma agressiva o outro. São comportamentos repetidos e sem motivação aparente, 
contra uma mesma vítima, e com grande poder destrutivo, pois fere a área mais preciosa, íntima e 
inviolável do ser que é a alma. Esta pesquisa bibliográfica com base em Fante (2005) é um relato de 
experiência vivenciado pela pesquisadora em seu ambiente de trabalho e tem por finalidade analisar as 
consequências que o bullying pode trazer no ambiente escolar. Assim o coordenador pedagógico busca 
combater este comportamento desenvolvendo ações para evitar qualquer desigualdade no âmbito 
escolar, contribuindo para formação de cidadãos melhores e mais preparados para o mundo. 
 

Palavras-chave: Bullying; Escola; Coordenação Escolar. 

 

ABSTRACT       

Dealing with Bullying is topic into something complex because it is a worldwide 
phenomenon that has been part of everyday life academic. According Fante (2005), bullying 
can be defined as a set of cruel, intimidating and aggressive behavior, repeated and without 
apparent motivation against the same victim and with great destructive power, it hurts the 
most precious, intimate and inviolable area of being that is alma. This literature is an 
experience report by researcher experienced in their working environment and has aim to 
analyze the consequences that bullying can bring in the school environment. Thus the 
pedagogical coordinator seeks to counter this behavior by developing actions to avoid any 
inequality in schools, contributing to the formation of better and more prepared for the world 
citizens.  
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INTRODUÇÃO 

  O bullying se constitui um tema que tem sido muito divulgado pela mídia. Os 

estudos sobre a problemática têm despertado os profissionais de educação para a necessidade 

de voltar suas atenções para esse fenômeno, que vem se expandindo cada vez mais nas 

escolas do Brasil e do mundo. 

 Diante das inúmeras violências vivenciadas no ambiente escolar, o 

coordenador pedagógico vem enfrentando essas situações entre os alunos, pois o ‘Bullying’ 

vem disfarçado na forma de brincadeiras que consistem em ofensas, apelidos, humilhação, 

agressão, exclusão e discriminação do outro. 

 Muitas vezes o bullying é confundido com indisciplina ou brincadeiras normais 

da idade. A maioria dos alvos dos agressores são aqueles alunos considerados diferentes dos 

demais, como exemplo: usar óculos, ser pequeno, ser ótimo aluno(a), possuir atitudes 

afeminadas para os meninos, ou masculinizadas para as meninas, entre outros. Os insultos se 

dão gratuitamente, pois a pessoa vítima do bullying normalmente não cometeu nenhum ato 

que motivasse as agressões. Em que medida o coordenador pedagógico pode intervir no 

fenômeno bullying no ambiente escolar?  

 Este trabalho vem discutir o papel do coordenador pedagógico e suas ações no 

cotidiano escolar frente a esse problema que vem crescendo a cada dia nas nossas escolas. 

Serão abordados alguns tópicos; o primeiro, Conhecendo o bullying: suas causas e 

consequências. No segundo tópico tratamos sobre o coordenador pedagógico e suas ações. 

O último tópico a ser apresentado é o relato de experiência da pesquisadora. Desta forma, 

esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo refletir sobre as ocorrências do bullying 

vivenciadas no dia a dia escolar. Dessa forma o coordenador pedagógico busca desenvolver 

ações, tais como: conhecer sobre situações de bullying a partir da visão dos autores, como 

também observar no contexto escolar situações de bullying, focalizando algumas orientações 

para o coordenador pedagógico e o entendimento dessas manifestações, evitando qualquer 

desigualdade no ambiente escolar, contribuindo, assim, para uma sociedade mais justa e 

solidária. 
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1. CONHECENDO O BULLYING: SUAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 

 

Quando nos referimos ao tema violência nas instituições escolares, logo vêm à nossa 

mente formas diferenciadas e explícitas de violência, pichação, agressões, vandalismo contra 

os alunos. No entanto, esquecemos ou não temos conhecimento de que nossas escolas 

convivem com uma violência, muitas vezes mais cruel e quase sempre ignorada pelos pais e 

pelos professores, que é bullying.              

O termo bullying compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e 

repetidas que ocorrem sem motivação evidente. É um ato covarde de molestar, ameaçar e 

humilhar colegas, na escola ou em qualquer lugar onde há relações interpessoais. Nesse 

sentido, suas causas e consequências são visíveis e afetam a todos. A vítima de bullying é 

mais prejudicada, pois pode sentir os efeitos do sofrimento, quase nunca compartilhado, 

desenvolvendo algumas atitudes como isolamento e insegurança diante dos insultos causados 

pelo agressor. 

Existem muitas causas que levam uma criança ou adolescente a cometer bullying 

como, por exemplo, comportamento agressivo, medo de ser alvo de rejeição na escola, 

preconceito, inveja, egocentrismo falta de atenção no ambiente familiar onde não se existe os 

valores do respeito; autoestima baixa, e nunca teve limites diante de suas atitudes e acima de 

tudo o desejo de ter controle da situação e poder de dominar. Quando não há intervenções, as 

crianças que sofrem bullying podem vir a ter graves consequências tais como: medo, 

síndrome do pânico, queda em seu rendimento escolar, automutilação, busca uma saída nas 

drogas, tem sede de vingança, se relaciona com grupos de delinquentes para se sentir aceito, 

pode até cometer o suicídio. O bullying pode ser do tipo verbal, físico, emocional, virtual 

(NETO, 2005). 

No caso verbal, as vítimas são constrangidas através de apelidos, calúnias, piadas etc. 

Já o físico são agressões como tapas, empurrões, chutes, fazendo com que a vítima se sinta 

humilhada, inferior. Tratando-se da emocional, a vítima é submetida a situações 

constrangedoras através de fofocas e exclusão social. Uma das formas mais agressivas é 

ciberbullying ou bullying virtual, que são ataques que acontecem por meio das novas 

tecnologias como celulares, máquinas fotográficas, internet, sites de relacionamentos etc. 

Essa mais recente modalidade de bullying tem relação direta com o avanço 

tecnológico da informação e a espetacularização da imagem, ou seja, a vida torna-se apenas 

uma simulação do mundo real. Não que isso seja de todo prejudicial, afinal a escola deve 
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acompanhar esse desenvolvimento, já que é composta de seres sociais, porém sem se esquecer 

das consequências que podem acarretar. 

Toda essa exposição no ciberespaço somada a outros fatores leva à propagação 

muitas vezes de estereótipos, e estimula, segundo MARINHO, “a prática de crimes 

cibernéticos, como o racismo, a intolerância religiosa, a prostituição infantil, a homofobia e a 

violência” (2008). Em meio a tanto desrespeito à vida através da internet, surge o 

ciberbullying, conjunto de comportamentos agressivos, intencionais e repetitivos que são 

adotados por um ou mais alunos contra outros colegas via blogs, Orkut, YouTube, Facebook, 

entre outros tipos de sites, principalmente as redes sociais.    

Esse tipo de agressão virtual é tão perverso quanto o tradicional, pois não se limita ao 

ambiente escolar, mas passa ao conhecimento público e sua consequente exposição, 

promovendo resultados terríveis e às vezes irreversíveis. Portanto há necessidade de uma 

intervenção da comunidade escolar, a fim de inibir as ações dos agressores e puni-los, e 

garantir o respeito à vida.  

Por volta dos anos 1970, Dan Olweus iniciou uma pesquisa que investigava nas 

escolas esse problema de bullying, os agressores e suas vítimas, embora não tenha percebido 

interesse pelo caso. Já na década de 1980, três rapazes entre 10 e 14 anos cometeram suicídio. 

Esses incidentes pareciam ter sido provocados por situações graves de bullying, despertando 

então, a atenção das instituições de ensino para o problema. Dan Olweus pesquisou 

inicialmente cerca de 84.000 estudantes, 300 a 400 professores e 1.000 pais entre vários 

períodos de ensino. Um fator fundamental para a pesquisa sobre a prevenção do bullying foi 

avaliar a sua natureza e ocorrência. Como os estudos de observação direta ou indireta são 

demorados, o procedimento adotado foi o uso de questionários, o que serviu para fazer a 

verificação das características e extensão do bullying, bem como avaliar o impacto das 

intervenções que já vinham sendo adotadas. 

Segundo Cubas (2006, p. 182 – 183) “As pesquisas realizadas por Olweus apontam 

que não há relação entre o tamanho da escola e a frequência de casos de bulliyng, 

independente do ambiente escolar, espaço etc.”  

         Os primeiros resultados sobre o diagnóstico do bullying foram informados por 

Olweus (1989) e por Roland (1989) e por eles se verificou que 1 em cada 7 estudantes estava 

envolvido em caso de bullying. Em 1983, Olweus publicou o livro “Bullying at School” 

apresentando e discutindo o problema, os resultados de seu estudo, projetos de intervenção e 

uma relação de sinais e sintomas que poderiam ajudar a identificar possíveis agressores e 

vítimas. O bullying traz grandes prejuízos sociais, familiares, escolares e financeiros. A 
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família pode ser muito prejudicada, os pais dos alunos vítimas de bullying ficam 

inconformados com a situação vivenciada por seus filhos, uma vez que a escola é uma 

referência muito importante para o crescimento dos mesmos. 

Pereira (2002, p. 25) reforça esse pensamento: “Vidas destruídas; crenças na força 

para solução dos seus problemas, dificuldade em respeitar a lei e os problemas que daí advêm, 

compreendendo as dificuldades na inserção social”.  

        As consequências do bulliyng são gravíssimas, envolvendo danos sociais, psicológicos e 

físicos. E o ambiente escolar se torna tenso, gerando sensação de medo e terror. As crianças 

que são educadas em ambientes com insegurança, perdem o estímulo para frequentar as aulas, 

como também o aprendizado é comprometido. 

[....] este fenômeno tem como vetor a violência que se apresenta de forma 

velada por meio de comportamento cruéis, intimidadores, repetitivos e 

prolongados contra uma mesma vítima, causa-lhe danos psíquicos graves, 

pois a forte carga emocional que experimenta devido ao medo constante, 

bloqueia sua agressividade e prejudica o bom funcionamento mental,as 

funções de raciocínio, abstração, interesse por si mesmo e pelo aprendizado. 

(CRUZ; MELO, 2006, p. 85).  

 

 

 

2. O COORDENADOR PEDAGÓGICO E SUAS AÇÕES 

 

O dia a dia do coordenador pedagógico é de grande importância no ambiente escolar, 

pois ele é articulador de ações, e mediador com os alunos pais e professores, tentando resolver 

os problemas que venham acontecer na escola. Sua rotina é muito tumultuada, e acompanha 

desde a entrada de alunos e saída dos mesmos para suas casas; muitas vezes assume a sala de 

aula quando falta um professor, atende telefones e resolve problemas diariamente. Documenta 

na agenda dos alunos alguma ocorrência que venha acontecer, como por exemplo: 

indisciplina, uso do celular na sala de aula, falta de respeito com os professores. Segundo 

Clementi (2009, p. 61), 
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O coordenador pedagógico administra seu tempo para cumprir inúmeras 

tarefas [...] Ainda precisa cumprir uma série de atividades que serão 

realizadas. Como várias atividades burocráticas tais como: preenchimento de 

fichas, entrevistas, relatório, organização do trabalho, reuniões com os pais e 

professores.  

 
O planejamento anual de todas as atividades que serão realizadas durante o ano letivo 

é de responsabilidade do coordenador pedagógico, no qual ele orienta e elabora o calendário 

de atividades que serão realizadas ao longo do ano. Realiza e organiza junto do grupo de 

educadores vários projetos, tais como: Carnaval, Dia das Mães, Feira Cultural e 

confraternizações de alunos e funcionários. O coordenador pedagógico organiza todas as suas 

ações, mas vive em constantes desafios diários. 

Placco (2003, p.85) afirma: “A preocupação da coordenação é muito ampla, envolve 

questões de currículos, construção de conhecimentos, aprendizagem, relações interpessoais, 

ética e disciplina”. É importante que o coordenador tenha conhecimento teórico e que dê 

direção a sua prática pedagógica. Ele deve ser antes de tudo um profissional com estratégias e 

que oriente sua equipe pedagógica. Christov (2000, p. 9) reforça que a contribuição essencial 

do coordenador pedagógico “está, sem dúvida alguma, associada ao processo de formação em 

serviço dos professores em buscar formas para que a teoria e a prática caminhem em 

harmonia”.  

Segundo Lopes Neto (2005, p.165), coordenador do programa de bullying da 

ABRAPIA, “não se pode admitir que os alunos sofram violências que lhes tragam danos 

físicos ou psicológicos, que testemunham tais fatos e se calem para que não sejam agredidos e 

acabem por achá-los banais ou, pior ainda, diante da omissão e tolerâncias dos adultos, 

adotem comportamentos agressivos”. 

Muitos assuntos precisam ser revistos e fazerem parte da rotina da escola, pôr em 

prática ações, e não apenas conceitos. Pois se os profissionais de educação não mudarem a sua 

postura diante dessa violência, nada vai mudar. O coordenador pedagógico tem um papel 

fundamental diante dessa situação, pois a prática de violência, discriminação e preconceito 

vivenciados pelos alunos no seu cotidiano escolar, tem se apresentado como um grande 

desafio para os professores e, principalmente, para a equipe de coordenação e toda a 

comunidade escolar em que os mesmos estão inseridos, causando traumas ao longo da vida.  

Acredita-se que a prevenção é a maneira fácil de evitar o bullying, pois se existir o 

conhecimento, o educador tem como identificar casos que venham a existir. E os 
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coordenadores pedagógicos têm que desenvolver estratégias para enfrentar os problemas no 

ambiente escolar, levando o tema à discussão em reuniões de pais e mestres, projetos voltados 

ao tema abordado. 

De acordo com Pedra (2008), além de todo esforço da equipe escolar frente ao 

bullying, é preciso contar com a ajuda de consultores externos, como especialistas no tema, 

psicólogos e assistentes sociais. 

Fante (2005) comenta que a conscientização e aceitação de que o bullying ocorre 

com maior ou menor incidência, em todas as escolas do mundo, independente de 

características “culturais”, econômicas e sociais dos alunos, são fatores decisivos para 

iniciativas no combate à violência, no contexto escolar. Para desenvolver estratégias de 

intervenção e prevenção ao bullying na escola, é necessário que a comunidade escolar esteja 

consciente de sua existência, sobretudo, das consequências relacionadas aos envolvidos, a 

esse tipo de comportamento.  

Dessa forma, percebe-se que é necessário o empenho total do coordenador 

pedagógico em envolver a comunidade escolar na luta pela redução dos casos de bullying.  

Chalita (2008) salienta que algumas atitudes simples por parte da direção e coordenação 

escolar podem ajudar a reduzir os casos de bullying no ambiente educacional. De acordo com 

Santomauro (2010), algumas ações contra esse tipo de agressão podem ser realizadas nos 

espaços educacionais; dentre as medidas podemos citar: 

• Conhecer a realidade da escola e conscientizar sobre a questão do bullying no 

âmbito escolar. 

• Desenvolver ações de solidariedade e de resgate de valores de cidadania, 

tolerância e respeito mútuo entre os alunos e docentes; 

• Transformar o espaço escolar num espaço democrático, inclusivo e que 

assegure a aprendizagem, um direito de todos, sem discriminações; 

• A promoção de atividades que garanta o bom relacionamento entre os 

estudantes, como ensinar a olhar para o outro, visando tolerar as diferenças 

individuais de cada um; 

•  Reunir os alunos para falarem e desabafarem sobre seus descontentamentos, 

visando à formação de um ambiente equilibrado; 



8 
 

• A equipe pedagógica e diretores devem dar o exemplo e não agirem com 

agressividade e autoritarismo nas salas ou contra os colegas de trabalho, pois 

os alunos os vêem como modelo;  

• Realizar discussões e levantamento de normas sociais e educacionais entre 

alunos e educadores;  

• Pensar o envolvimento do conjunto da escola: agentes, direção, professores, 

funcionários, alunos e familiares e, juntos, encontrarem formas de identificação 

do bullying e possibilidades de sua exclusão;  

•  Realizar sondagem do bullying por questionários anônimos, verificando o 

relacionamento dos alunos na escola, identificando possíveis agressões, e 

buscando contribuições de pistas para possíveis soluções. 

 
 

  Diante de todas essas estratégias, acreditamos que a escola deverá priorizar essa 

conscientização geral estimulando e encorajando os alunos a participarem dessas ações 

preventivas para diminuição das práticas de bullying no ambiente escolar. 

 

 

 

3. O RELATO DA EXPERIÊNCIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 
 

A pesquisa sobre o bullying foi realizada em uma escola de regime particular que se 

localiza, no bairro da Paupina, em Fortaleza. Sou coordenadora dessa instituição e fiquei 

muito feliz pela experiência, pois já vivencio, e poder abordar esse assunto no artigo foi de 

grande satisfação. 

Geralmente, o bullying não só ocorre na sala de aula, mas também no recreio. Devido 

a esse comportamento, começamos a observação no horário do intervalo, exemplo é uma 

aluna do 8° ano, que já percebi pelas vezes em que conversamos com a turma e os 

professores, a mesma vem enfrentando preconceito devido ao seu tamanho. É uma aluna 

muito baixa, em uma sala que tem alunos (as) de estatura média e alta,  vem sofrendo apelidos 

como anã de jardim, e outros. Inclusive já houve dois alunos que foram apontados como os 
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autores da brincadeira maldosa, que aproveitam o horário do intervalo para a apelidarem. 

Esses alunos receberam advertência sobre a atitude, e os conscientizamos que se esse fato 

voltasse a se repetir, eles seriam punidos através da suspensão. 

Outro caso que me impressionou foi de um aluno do 6º ano do ensino fundamental, 

que é de uma família desestruturada e vem se envolvendo com más companhias; é conhecido 

no bairro como “aviãozinho”, e na escola planta o terror, obrigando, às vezes, os colegas mais 

frágeis a comprar lanche e bombons para ele. É um caso em que a escola já vem trabalhando. 

Baseados nessas observações e vendo a necessidade de se aplicar um projeto contra o bullying 

na escola, organizamos da seguinte forma esse projeto: 

 

• Reunião com a equipe de professores onde foi apresentado o projeto “Diga não 

ao bullying!”; 

• Foi aplicada uma dinâmica para socializar o grupo e quebrar o gelo; 

• Leitura de um texto sobre o “Bullying no ambiente escolar”; 

• Reflexão sobre o tema abordado, em seguida cada professor relatou sobre suas 

experiências vividas em sala de aula; 

• Exibição do vídeo: “Não ao bullying’’ vencedor do 1º lugar-Projeto Fala 2010. 

      

Durante o encontro, foi observado que os professores já estavam se sentindo mais 

motivados e conscientes do seu papel de educadores frente a uma realidade cruel que é esse 

tema bullying. À medida que se fazia planos sobre o projeto, foi percebida a melhor 

compreensão por parte dos professores.  

Na semana seguinte, levamos os alunos para a quadra onde foi apresentado o projeto 

sobre o bullying, abordamos o assunto e iniciamos a luta contra essa problemática, mostrando 

as consequências que esse fenômeno pode causar, não somente para aprendizagem, mas 

também para a vida afetiva e social do aluno. Então as etapas do projeto foram divididas da 

seguinte maneira: 
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 PRIMEIRA ETAPA 

 

Exibição dos vídeos: “Charge de Maurício Ricardo para a Campanha contra o 

Bullying” direcionada para os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I, e o vídeo “Não 

ao Bullying” do Projeto Fala 2010, voltado para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental II. 

 

 SEGUNDA ETAPA 

 

 Nessa etapa, foram feitas dinâmicas de socialização com as turmas, cada aluno 

recebeu uma lista para identificar atitudes de bullying, para que o grupão analisasse e 

percebesse como estava o relacionamento entre eles. Nessa fase do projeto a participação de 

todos foi indispensável. O resultado foi imediato, pois a percepção dos alunos sobre o 

bullying se deu de uma maneira espontânea. 

 

 TERCEIRA ETAPA 

 

Foi proposta aos alunos a confecção de cartazes, que foram expostos na reunião de 

pais, com objetivo de levar até eles esse problema que muitas vezes não é de seu 

conhecimento, e levando em conta a participação dos mesmos junto com a escola na luta 

contra o bullying. 

Dessa forma, foi realizado o projeto com a participação de todos, família e escola 

juntos contra essa violência que assombra o meio escolar, levando em conta a satisfação dos 

pais em saber que a escola ensina valores de respeito e amizade.   
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa pesquisa foi estudado o fenômeno chamado bullying, e o desafio constante do 

coordenador pedagógico diante desses comportamentos agressivos que acontecem no 

ambiente escolar, e que muitas vezes são considerados normais. Sem dúvida, o conhecimento 

sobre esse fenômeno e suas manifestações contribui para uma tomada de atitude de quem está 

à frente de um grupo de educadores.  

Diante dessa problemática, o trabalho do coordenador no âmbito escolar deve ser 

constante, pois o mesmo tem que criar estratégias para motivar a sua equipe no intuito de 

estimular os valores de respeito e amizade, promovendo encontros pedagógicos com sua 

equipe e conscientizando de uma forma geral sobre essa violência que se manifesta de várias 

maneiras.  

No referido trabalho realizou-se uma pesquisa no horário do recreio com o objetivo 

de incentivar a reflexão sobre esse fenômeno. Vale ressaltar que foram observados dentro da 

instituição escolar grupinhos de alunos que praticavam o bullying no horário do intervalo e 

nem se davam conta de estar praticando tal atitude.  

Esse projeto que foi realizado pela coordenadora vem mostrar que é na escola onde 

mais acontecem e se manifestam essas práticas abusivas que geram a falta de respeito com o 

próximo, na disputa de poder e não respeitando as diferenças. 

No ambiente escolar, esses sinais de bullying geralmente se manifestam por se tratar 

de um local bastante movimentado, e a nossa sociedade é ainda muito individualista, cujas 

pessoas só pensam no que lhes favorece, deixando de lado os valores do amor ao próximo. A 

disputa por liderança resulta em drogas e evasão nas escolas, pois o silêncio ainda é um 

grande obstáculo para que a instituição escolar venha a ter o conhecimento sobre esse 

fenômeno. 

Dessa forma, quero deixar registrada que todas as estratégias propostas foram 

vivenciadas a fim de serem uma alternativa positiva no combate ao bullying. 

Por fim, este estudo foi uma ferramenta indispensável na luta contra a violência, pois 

veio contribuir de uma maneira satisfatória através de ações preventivas, como os vídeos, 

cartazes e reflexões, desenvolvidos no projeto. E o mais importante foi a participação de todos 

nessa causa, inclusive a do coordenador pedagógico, que se empenhou de maneira positiva 

nessa batalha.     
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