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Sequência das aulas de Convivência para o
acolhimento dos alunos no início do ano e eleição
das Equipes de Ajuda
Encontro 11

COMPREENDENDO O FENÔMENO BULLYING
Docente,
É necessário que, a partir do estudo sobre essas formas de violência, os alunos
e alunas iniciem um processo de reflexão mais profundo para que
compreendam que o bullying e o cyberbullying são problemas que afetam
milhares de pessoas causando graves sofrimentos psicológicos e físicos.
Essa atividade foi adaptada do livro:
TOGNETTA, L. R. P. (org). Passo a passo da Implementação de um Sistema
de Apoio entre Iguais: As Equipes de Ajuda. 1ª edição. Americana/SP:
Adonis, 2020.
Objetivo
Refletir detalhadamente acerca dos fenômenos, bullying e cyberbullying, bem
como conhecer e aprofundar quais são as características dos envolvidos:
autores, alvos e espectadores.

Antes da aula – Preparo prévio do(a) professor(a)
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Para dar início a aula, o professor ou a professora utilizará o “Vídeo do Marcos”
(https://www.youtube.com/watch?v=BiYN0RsoSTs) – produzido pelos alunos
do Colégio Biocêntrico. Os participantes que interpretam os personagens são
alunos das Equipes de Ajuda e o propósito é que a história sirva de fonte
disparadora de reflexões.

Durante a aula

Para iniciar as discussões, sugerimos dividir a turma em 7 pequenos grupos.
O tempo desse trabalho não deve ser maior que 10 minutos. Solicitar aos
alunos que anotem o que for discutido, pois utilizaremos esses registros na
próxima atividade.
Cada grupo discutirá, a partir de reflexões feitas, acerca de uma das
seguintes perguntas disparadoras:

1. Quem são os principais personagens envolvidos?
Para o professor: Levantar com os alunos quem são os autores (aqueles que
praticam as intimidações), os alvos (aqueles que sofrem) e os espectadores
(podem ser observadores, defensores ou reforçadores).

2. Sofrem bullying? Por quê? O que nos faz perceber que essa
situação pode ser uma situação de bullying?
Para o professor: Para essa questão o professor deverá chamar atenção dos
alunos para os seguintes aspectos: O bullying caracteriza-se em que as
intimidações e agressões ocorrem entre pares havendo uma desigualdade de
poder, ou seja, um desiquilíbrio entre o autor e o alvo. Também se caracteriza
pela sua repetição que é torturante para quem sofre. Além disso, trata-se de
uma ação que é intencional, ou seja, há a intenção de ferir ou humilhar diante
um público que, não necessariamente concorda com as ações, mas não reage
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por ter medo ou por não saber como ajudar.

3. Há cyberbullying? Qual a diferença? – (Esse conteúdo será retomado
e aprofundado na próxima aula)
Para o professor: A grande diferença está nos procedimentos de agressão. O
cyberbullying dispensa a repetição, já que uma vez que o conteúdo foi postado
ganha uma dimensão muito alta. Além disso, é alentado pela possibilidade de
anonimato, causando sofrimento e este mais acentuado nos alvos, pois não
conseguem prever os ataques.

4. Como se comportam?
Para o professor: Tornar observável aos alunos os sentimentos dos
envolvidos, sobretudo em como agem frente aos fenômenos. No caso dos
alvos, destacar as vítimas passivas, visto que se trata do perfil mais comum.
Geralmente, são mais tímidas e demonstram medo aos seus autores. É
importante chamar a atenção dos alunos, também, para as vítimas
provocadoras, cujo comportamento costuma ser mais irritante, incomodando
o grupo.

5. O que leva uma pessoa a ser alvo?
Para o professor: O professor pode chamar a atenção dos alunos para dois
pontos importantes: os alvos possuem uma imagem de si empobrecida e há
uma dificuldade em reconhecer e expressar assertivamente seus próprios
sentimentos. Possuem poucas habilidades sociais, e não conseguem pensar
em estratégias para resolução de conflitos.

6. Como é o autor de bullying?
Para o professor: Algumas pesquisas relatam que os autores são competentes
em julgar moralmente, todavia carecem de sensibilidade moral. Ou seja, não vê
o outro como digno de respeito, pois não se sensibiliza com sua dor.
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Sensibilidade moral significa possuir habilidade para perceber valores morais
em determinadas situações que não estão explícitos. Além disso, são mais
desengajados moralmente, ou seja, justificam suas ações com base em
mecanismos de culpabilização e desumanização da vítima (“ele é pobre
mesmo!”, “ah, mas é uma chorona...”), difusão da responsabilidade (“mas, todo
mundo zoa com ele, não sou só eu...”) e linguagem saneadora (“era só uma
brincadeira...”, “a gente só estava zoando...”). Além disso, focam em benefícios
pessoais, demonstrando uma escala de valores invertida, ou seja, sua
sensação de bem-estar está atrelada a humilhação do outro.

7. E os que assistem? Fazem algo?
Para o professor: É importante que o professor ou a professora chame a
atenção da turma para os espectadores. Em uma investigação conduzida por
Tognetta e Rosário (2013), os dados indicam que 62,8% são espectadores nas
situações de bullying. Alguns podem ser defensores, ou seja, aqueles que saem
em defesa dos alvos. Outros neutros, os mesmos não se manifestam ou por
terem medo de se tornar as próximas vítimas ou porque sua crença de
autoeficácia é baixa. Há também os reforçadores que dão apoio aos autores
com risadas e palavras de incentivo. Portanto, os espectadores são
considerados como o “oxigênio” nas situações de bullying e cyberbullying, e
essa metáfora revela que são eles quem mantém a chama acesa. O
comportamento das testemunhas, portanto, potencializa as ações do autor.
Embora não sejam as ações propriamente ditas, são elas que vão, ou não,
contribuir para a diminuição desses fenômenos.

Discussão do tema em aberto

Após decorrido o tempo da discussão em pequenos grupos, a turma retorna ao
ambiente principal. Nesse momento é necessário que os alunos tenham um
espaço para socializar o que foi discutido.
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A partir das ideias trazidas, o professor deve aprofundar as reflexões fazendo
uma síntese dos principais conceitos, é possível apresentar alguns slides em
Power Point com dados internacionais e nacionais que relatem o quanto as
crianças e adolescentes sofrem em consequência das práticas de bullying e
cyberbullying.
Sugerimos também, que os alunos, juntamente com o professor, sejam
convidados a criar um quadro conceitual ou esboço contemplando os
principais pontos do que estudaram.

Exemplo para o quadro conceitual:

Encaminhamento para a próxima aula

O professor, na preparação para a próxima aula, deverá solicitar aos alunos
que façam uma pesquisa sobre o que significam os problemas de convivência
virtual (listados a seguir) trazendo exemplos de como isso acontece no
cotidiano.
A partir da literatura e da experiência com o trabalho nas escolas, sugerimos
que os sextos e sétimos anos não trabalhem com os temas relacionados às
questões sexuais, a menos que o tutor saiba da existência dessa realidade
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entre esses alunos.

● Cyberbullying
● Shaming (vergonha pública massiva/humilhação)
● Linchamento virtual
● Prática do Cancelamento online
● Cyberstalking
● Happy slapping
● Cyberteasing
Problemas que envolvem cunho sexual:
● Sexting
● Sextorsão
● Pornografia de vingança
● Assédio sexual na internet

ATENÇÃO: LEMBREM-SE DE FALAR COM SEUS ALUNOS SOBRE COMO
ELES FARÃO A APRESENTAÇÃO DOS EXEMPLOS PARA A TURMA: É
PRECISO PRESERVAR A IDENTIDADE DAS PESSOAS ENVOLVIDAS,
ACHANDO UMA FORMA DE APRESENTAR AS SITUAÇÕES E NÃO A SUA
IMAGEM E/OU NOME.

