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RESUMO 
 

FERREIRA, Thais Helena Faria. A matemática mediando diálogos para abordar o 

bullying em sala de aula. 2019. 50 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 

Especialização em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

A pesquisa realizada consiste em colaborar com o combate a prática do bullying escolar. 

Tomando-o como um problema de saúde pública, de cunho social e moral, fatores esses 

interferentes na aprendizagem, nos apoiamos teoricamente nos pensamentos de 

Skovsmose (2013), recorrendo a sua matemática crítica e nos de D‟Ambrósio (2002) 

que retrata uma matemática para a paz, que inspirou o desenvolvimento de propostas 

que nos conduziu ao objetivo de criar possíveis caminhos para trabalhar o bullying 

tendo contribuições significativas da matemática. De caráter qualitativo, o presente 

trabalho abordou uma relação dialógica em uma turma de 8° ano do C. E. Euclydes 

Paulo da Silva. Identificando nas relações sociais a explicação e a solução para a prática 

do bullying, a intenção foi a de compreender sua influência na aprendizagem, em 

especial na aprendizagem matemática, bem como despertar a conscientização sobre o 

problema numa tentativa de minimizar o quadro da intolerância e do desrespeito. Foi 

utilizado como procedimento metodológico a aplicação de questionários, fruto de 

debates, a respeito do conhecimento do tema, opiniões e vivência, na qual gerou tarefas 

matemáticas específicas. A pesquisa concluiu que a matemática pode funcionar como 

ferramenta eficaz para promoção de debates que nos conduzam a soluções pacíficas e 

funcionais para reduzir a prática do bullying, além de apontar a necessidade de que 

todos na comunidade escolar, entre escola, família e sociedade estejam envolvidos na 

prevenção ou identificação dos casos, para que assim juntos possam combatê-lo. 

 

 

Palavras-chave: Bullying. Aprendizagem matemática. Matemática crítica. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao pensarmos em educação, de uma maneira geral, podemos considerá-la como 

a forma que alguém está sendo criado, ou ao conhecimento adquirido por esse alguém, 

ou ainda na promoção do intelecto ou físico de uma pessoa; mas antes de tudo 

vislumbramos esta ação em um ambiente seguro e agradável para todos os personagens 

envolvidos. Quando observamos que este ambiente, em vez de seguro, sugere alguma 

situação de risco e ao invés de agradável, nos remete ao medo e desconforto, devemos, 

ao menos, considerar que tipo de educação este ambiente está produzindo. 

Entendemos que o ambiente escolar funciona como uma extensão do meio social 

do adolescente, onde nele se estabelecem as mais diversas relações, como relações de 

amizade, relações amorosas, relações de inimizades, relações de aprendizagem e, até 

mesmo, relações platônicas. Mediante tais relações, que geram emoções, responsáveis 

por um maior ou menor interesse do discente pela escola, e por consequência natural na 

sua aprendizagem, consideramos o bullying - ação de “bulir”- não essencialmente 

característico do ambiente escolar, mas frequentemente ocorrido nele, um tema propício 

para uma possível justificativa do baixo rendimento escolar e também no baixo 

aproveitamento da aprendizagem, em especial a aprendizagem matemática. 

Em uma experiência com alunos do 8° ano do ensino fundamental, o presente 

trabalho tem por objetivo geral apresentar uma proposta para debater o bullying nas 

aulas de matemática. Especificamente, esse debate possibilita analisar o que os 

discentes pensam a respeito do bullying e quais aspectos podem ser temas de tarefas 

matemáticas como questionamentos utilizando conhecimentos próprios desta disciplina, 

não apenas para resolução de exercícios, mas também para mergulhar nas reflexões que 

esses resultados podem nos trazer. 

Temos como afiliação teórica as reflexões sobre a matemática crítica de 

Skovsmose (2013), que aponta a importância de se integrar a educação crítica à 

educação matemática. Pretendemos com a utilização das ferramentas que a matemática 

possui, compreender o quanto se faz importante a discussão sobre o tema proposto nos 

dias de hoje, e trazê-lo como um dos pilares da Educação Matemática, a fim de 

minimizar o caráter seletivo que esta disciplina por muitas vezes promove. 

Amparamos-nos ainda em Silva (2010) para compreender algumas das 

características do bullying, bem como suas nuances, seus personagens, seu panorama 
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nos dias atuais e suas variações. A partir desses significados, a seção seguinte retrata a 

influência do bullying na aprendizagem matemática, demonstrando o quanto essa 

disciplina permite agregar ou segregar de acordo com as pessoas envolvidas. 

A metodologia da pesquisa baseou-se em um questionário sobre o bullying, 

aplicado em uma turma de oitavo ano, na qual os estudantes têm faixa etária entre 13 e 

19 anos. Eles responderam a perguntas objetivas sobre o conhecimento do tema, 

mostrando suas opiniões sobre ele e sua vivência a respeito do assunto. As informações 

extraídas do questionário reforçou a relevância sobre o tema e levantou os dados para 

análise. 

Os anseios próprios da sala de aula permitem, que uma vez nela, sejam emitidos 

vários questionemos sore: o conteúdo, o colega, o professor, às relações; nesse pano de 

fundo temos um questionamento muito importante que é a capacidade do como 

conviver com a diferença sem machucar ninguém, e aprender Matemática nesse 

ambiente. 

Movidos pelo sentido de que a Educação Matemática carrega na sua essência um 

caminhar para uma educação repleta de significados, preferencialmente voltada para a 

formação do ser-aluno na sua plenitude, nos dedicamos a explorar com esse olhar, quais 

as lacunas que a escola “moderna” tem apresentado para alcançarmos elevados índices 

de casos de bullying, casos esses que por muitas vezes contaminam as vidas dos 

estudantes. 

Pensando na formação do ser humano-aluno como aquele que aprende e ensina, 

em especial na tarefa do fazer matemático daquele que interpreta, investiga, duvida e 

critica dados e resultados não tidos como prontos, mas sim abertos a planos e tomadas 

de decisões, consideramos promover um debate sobre a ideologia do poder que a 

disciplina de Matemática impõe a quem dela se utiliza. Nesse contexto, levamos em 

conta os princípios teóricos de D‟Ambrósio (2002, p.47) que estuda a etnomatemática 

como resposta para “uma educação renovada, capaz de preparar gerações futuras para 

construir uma civilização mais feliz”. 

Na perspectiva de trabalhar algumas tarefas que envolvam a potencialidade das 

atividades matemáticas junto à necessidade da exploração do tema bullying, vamos 

apresentá-las como caminhos para favorecer que essa problemática seja minimizada. 

Para a construção de uma educação que aborde problemas mais complexos, 

consideramos emprestar ao bullying um lugar privilegiado na promoção de debates e 

propostas numa tentativa de compreender todo esse processo, perseguindo o caminho 
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que D‟Ambrósio (2002) chamou de “Educação para a paz” vislumbrando promover a 

educação se não para o desenvolvimento do próprio ser humano. 

O Capítulo 2 retrata algumas características do bullying, pontuando seus 

personagens, seu panorama na atualidade, sua influência na aprendizagem matemática, 

além de apontar contribuições da etnomatemática nesse contexto. Também apresenta 

alguns dos aspectos legais que o envolve. No capítulo 3 é tratada a metodologia da 

pesquisa por meio da aplicação de questionário, ao qual auxiliou na compreensão do 

perfil da turma 802. Encerrando, o capítulo 4 apresenta algumas propostas para 

desenvolver o tema bullying em sala de aula, com apontamentos e sugestões de 

aplicação como possibilidades de abertura ao diálogo sobre esta prática.  

Portanto, a presente pesquisa vem, primeiramente, esclarecendo aspectos 

fundamentais do bullying, para que entendamos sua dinâmica como um problema 

socialmente negligenciado. Em seguida, os procedimentos metodológicos nos 

auxiliaram no entendimento desses significados por meio de dados extraídos do 

questionário aplicado, voltado para a vivência dos alunos a respeito do tema, nas quais 

nos garantiram o desenvolvimento de propostas bem interessantes. Tais propostas foram 

pensadas dentro de um contexto dialógico, embasadas também na realidade da turma 

802, assim como na do país, com a sensibilidade de conduzir a aprendizagem 

matemática como mediadora de opiniões nos debates, reiterando seu papel pedagógico e 

de valor intrínseco ás relações humanas. Essas propostas apresentaram-se na forma de 

atividades que se desdobraram em projetos voltados para os papéis sociais do bullying, 

reconhecendo-o como prática permanente na escola e que, mediante suas 

consequências, necessita ser combalida.  
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2 CARACTERIZANDO O BULLYING 

 

Encontramos na literatura diversas definições para a palavra bullying, embora 

existam poucos registros de debates a respeito. Psiquiatras, psicólogos, filósofos da 

educação, pedagogos, professores, neuroeducadores, famílias, alunos, sociedade, tentam 

juntos, ou cada um em sua área, compreender, e quem sabe ajustar tal comportamento 

que acomete cada vez mais as salas de aula. Nessa perspectiva, faz-se necessário 

questionar, o que é o bullying, quais suas características, onde ele acontece, quem 

participa, e quais as consequências de sua prática. 

Palavra de origem inglesa e considerada como uma forma de violência, que por 

sua vez, segundo Faleiros (2008, p.31) “a violência, de qualquer tipo, contra crianças e 

adolescentes é uma relação de poder na qual estão presentes e se confrontam 

atores/forças com pesos/poderes desiguais [...]”, o bullying dentro desse contexto se 

torna um problema de cunho social, complexo e de consequências invisíveis. 

 

[...] a expressão bullying corresponde a um conjunto de atitudes de violência 

física e/ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, praticado por um 

bully (agressor) contra uma ou mais vítimas que se encontram 

impossibilitadas de se defender. (SILVA, 2010, p.21)  

 

 

Bressan (2016) coloca ainda que o conceito de bullying está desgastado e 

vulgarizado por ser utilizado em qualquer situação de conflito e defende ainda que 

bullying não é um diagnóstico psiquiátrico, portanto agressor e vítima devem ser 

acompanhados de perto. Concordando com ele, Macedo (2016, p.84) aponta que “[...] 

brincadeira de mau gosto ou não, o bullying é uma prática que deve ser observada, 

combatida e discutida [...]”. 

Em uma tentativa de aperfeiçoar o conceito de bullying, Esteves (2015) resume: 

O bullying é um tipo específico de violência escolar entre pares, 

caracterizado por comportamentos violentos que envolvem atitudes hostis. 

Essas atitudes podem violar a integridade física e psicológica dos estudantes, 

mediante práticas agressivas, intencionais, repetitivas e assimétricas. As 

motivações para o bullying não são plenamente racionáveis do ponto de vista 

das justificativas morais e exprimem sentimentos de intolerância à 

diferença.(ESTEVES, 2015, p.41) 
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Considerando a opinião da medicina pediátrica, Almeida, Silva e Campos (2008, 

p. 9) apontam que “a violência representa uma ameaça à saúde pública e ao processo 

educacional [...]” e definem: 

 

Define-se bullying como uma agressão física e/ou psicológica praticada por 

crianças e adolescentes, geralmente nas escolas ou suas proximidades, 

intencionada a causar dor ou desconforto repetido ao longo do tempo e com 

nítido desequilibro de poder, real ou percebido, entre o agressor e a vítima. 

(ALMEIDA; SILVA; CAMPOS, 2008, p.9) 

 

 

Todos estes ensaios convergem no sentido de que o bullying é uma atitude de 

violência e que, portanto, precisa ser investigado e combatido. Definido em um 

ambiente onde existe desigualdade de poder entre vítima e seu algoz pode ser praticado 

de diversas maneiras no intuito de humilhar física e psicologicamente uma pessoa que 

embora possua sentimentos, seja dotada de inteligência e liberdade, está sujeita ao mal 

que se possa sofrer.  

Suas consequências se situam no desequilíbrio cognitivo, na evasão escolar, nos 

distúrbios físicos ou psicológicos, que também afetam diretamente ou indiretamente a 

aprendizagem, e na perda do sentido do bem e do mal.  

Embora sejam termos antagônicos, aprendizagem e violência são elementos que 

existem onde o bullying atua, pois fazem parte de um mesmo contexto social. Cabem a 

escola, sociedade e famílias reconhecerem sua existência e tentar de alguma forma, 

juntos, minimizarem seus efeitos. 

 

2.1 Personagens do bullying 

 

Motivados pela “intolerância a diferença” (ESTEVES, 2015), sem nenhuma 

razão aparente, indivíduos utilizam-se dessa prática deixando como marca de sua 

personalidade a ausência de valores que norteiam as relações sociais. E nessas relações 

de terror, cada qual tem seu papel bem definido, são eles: vítima, agressor e espectador. 

A vítima, segundo Silva (2010), pode se apresentar com uma dessas três 

características: vítima típica, aquelas que usualmente são tímidas ou mais fracas 

fisicamente, a vítima provocadora, que seriam aquelas que provocam uma situação 
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problema, mas não conseguem rebater a altura e a vítima agressora, que reproduz em 

outrem aquilo que lhe fizeram sofrer, física ou psicologicamente. 

Silva (2010) retrata os agressores como aqueles que usualmente apresentam um 

perfil de desrespeito e maldade e os associa a jovens com baixo aproveitamento escolar. 

Carentes por atenção e afeto externam com atitudes agressivas todo seu desamor e 

costumam reproduzir aquilo que vêem no seio familiar. 

Aquele que presencia a agressão é o espectador. Ainda de acordo com Silva 

(2010), eles se classificam com espectadores ativos, espectadores passivos e 

espectadores neutros. Os passivos, embora não concordem com as atitudes de bullying, 

presenciam-nas, mas não reagem por medo. Os ativos são aqueles que apóiam os 

agressores com sua condescendência e suas risadas. Os neutros se omitem pela sua 

frieza, ao simplesmente não se abalar com atitudes agressivas presenciadas. 

 

2.2 Panorama do bullying nos dias atuais 

 

Nos debates a respeito do bullying, seja em uma sala de aula, seja em uma 

reunião de pais ou em uma reunião familiar, há sempre quem afirma que o bullying 

sempre existiu e que “muita gente não morreu por isso”. Mas podemos todos concordar, 

que há alguns anos atrás a globalização ainda não tinha concebido as redes sociais e, nos 

dias de hoje, elas são responsáveis pela propagação silenciosa desse mal. 

O ciberbullying ou bullying virtual trabalha com o que Faleiros (2008) classifica 

como “violência simbólica”, e define: 

 

[...] pode-se definir a violência simbólica como exercício e difusão de uma 

superioridade fundada em mitos, símbolos, imagens, mídia e construções 

sociais que discriminam, humilham, excluem. Outra possível definição é a de 

que se trata do estabelecimento de regras, crenças e valores que “obrigam o 

outro a consentir”, pela obediência, dominação ou servidão. (FALEIROS, 

2008, p.33) 

 

Com isso, além da violência estrutural (FALEIROS, 2008), caracterizada por um 

país com grande disparidade econômica e social, da violência institucional, ao qual 

negligencia profissionais poupando-lhes o mínimo para o exercício com dignidade, da 

violência física, da violência psicológica, da violência familiar, quando a família 

representa a própria violência e da violência sexual, que carrega em si a violência física 

e psicológica, ainda contamos, infelizmente, com a violência simbólica. 
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Muitas vezes, crianças e adolescentes se utilizam dos recursos tecnológicos para 

humilhar, ofender, criar mentiras, levando outro indivíduo a um isolamento social, sem 

nem mesmo conhecer seu agressor. Esta é uma grande diferença encontrada nos dias 

atuais. 

Toda essa roupagem maléfica camuflada é vivida silenciosamente, não apenas 

na escola, mas também fora dela, tomando uma grande proporção no que se refere a 

quem, como e o quanto se está atingindo violentamente.  

Imaginando nesse contexto, um (a) jovem que recebe apelidos e injúrias todos os 

dias pelo celular através de um perfil falso e suspeita que alguém de sua sala de aula 

seja o responsável por estas maldades, há de se considerar que, possivelmente, sua 

mente, sua psique, seu desenvolvimento cognitivo podem não estar preparados para 

aprender e conviver nesse ambiente. 

As FakeNews, responsáveis pela desinformação desenfreada são repassadas sem 

o menor critério, e potencializam ainda mais esse mal.  

Vivendo em um “projeto moderno de sociedade que não valoriza uma proposta 

educacional voltada para o pensamento e para a reflexão” (ESTEVES, 2015), essa 

modalidade de bullying é uma das heranças da modernidade que, por sua vez, segundo 

Silva (2010), tem como ideologia a individualidade. 

Nessa dinâmica de sociedade, as relações entre pais e filhos são justificadas pela 

total inversão de valores e o não estabelecimento de limites. Os conflitos em família se 

estendem para fora dela, por conta da indiferença ou omissão parental, gerando jovens 

perturbados e sem nenhum punhado de resistência moral. Portanto, a cada dia, cresce o 

grau de responsabilidade das instituições escolares, e por consequência dos professores, 

que antes tida somente como fonte formadora, agora, necessita ser fonte educadora para 

que dê conta desses lapsos que ocorrem nas organizações familiares. 

Devemos ainda, considerar o papel da escola, que por sua vez grita por 

transformações para que possa lidar com as mazelas da modernidade.  

 

As escolas mais sensíveis e atentas as mudanças globais de nosso tempo já 

estão procurando iniciar processos de inovação e de reforma que poderão dar 

conta dos novos desafios. É necessário modificar não somente a organização 

escolar, os conteúdos programáticos, os métodos de ensino e estudo, mas, 

sobretudo, a mentalidade da educação formal. (SILVA, 2010, p.63) 

 

Contudo, a violência, a tecnologia, a mentira, a individualidade e o desamparo 

familiar são componentes de uma mistura que pode ser bem nociva, na qual fazem parte 
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de uma escola „congelada na cápsula do tempo‟ influenciando a aquisição da 

aprendizagem. 

 

2.3 Influência do bullying na aprendizagem matemática 

 

O processo cognitivo de cada indivíduo confere a ele peculiaridades que lhe são 

próprias, as quais permitem a influência, ou não, do meio em que o mesmo está 

conectado, gerando sucessos ou fracassos de aprendizagem. O meio social do 

adolescente é essencialmente formado pelo ambiente escolar, propício a curiosidades, 

desejos, sonhos, projetos de vida, relacionamentos que, por sua vez, define um bom 

aproveitamento na aquisição de conhecimentos, considerando que este jovem esteja 

acolhido e de bem com suas relações. 

Entretanto, a escola, também é sujeita a conflitos, dúvidas, perturbações, 

desafios e novidades indesejadas, e pode com o bullying promover consequências 

infelizes e irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo adequado do aprendiz. Velasques 

e Ribeiro (2014, p. 47) explicam, de acordo com os processos neurais da aprendizagem, 

que “se um adolescente ou criança encontra-se em estado de tensão constante, raiva, 

angústia, ansiedade ou qualquer outro estresse afetivo, terá uma redução de sua 

capacidade em prestar atenção ao que o professor está explicando”. 

De uma maneira ou de outra, o condicionamento das aulas tradicionais podem 

possibilitar inibir a curiosidade e iniciativa de jovens tímidos, ou jovens que se auto 

intitulam pouco sabedores das artes matemáticas, e que, por sua vez, podem ser 

rechaçados e humilhados por aqueles que sabem um pouco mais desta disciplina. Há, 

ainda, aqueles que por saber um pouco a mais de uma determinada cultura, são 

ridicularizados e considerados como nerds, sendo igualmente perseguidos. 

Como se sabe, na aprendizagem matemática, a busca por resultados, no mais 

rápido que se possa, permite uma disputa, por vezes, desleal àqueles estudantes que já 

se sentem desprivilegiados cognitivamente por esta disciplina. A lógica da competição 

desenvolvida pela sociedade atual, na busca pelo sucesso a todo o custo, comunga com 

essa realidade, fazendo com que se torne cada vez mais difícil a formação de um 

cidadão colaborativo e solidário. Concordamos com Silva (2010, p.79) quando afirma 

que “a comunidade escolar tende a reproduzir, em maior ou menor escala, a sociedade 

como um todo”. 
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Stefano (2014) aponta a escola como ambiente causador do bullying, por causa 

da competição promovida, ao mesmo tempo em que, coloca o sistema educacional 

propenso a não aceitar as diferenças, por exigir de todos os alunos as mesmas 

habilidades, uma vez que o currículo é fixo. No entanto, sugere que o ensino do respeito 

ao ser humano por suas diferenças seja inserido nas atividades escolares.  

A crença em considerar que, o indivíduo que detém o conhecimento matemático 

possui vantagem sobre o outro, tendo o poder de conter a palavra final em discussões é 

o que Borba (1992 apud SKOVSMOSE, 2013, p. 127) chama de “ideologia da certeza”. 

Então, na medida em que existe um ambiente desconexo, com a necessidade de ensinar 

o respeito às diferenças, junto à arrogância humana, podemos observar que o detentor 

de conhecimento, ao invés de contribuir, passe a usá-lo como ferramenta para denegrir, 

humilhar ou perseguir sua vítima. 

Por outro lado, os chamados “nerds”, conhecidos assim por serem detentores de 

notas acima da média, em vez de opressores podem viver a experiência como 

oprimidos. Dessa vez, aqueles que na maioria das vezes obtém baixo desempenho 

escolar, se desfazem de suas vítimas, os “nerds”, seja pela força bruta ou por injúrias, 

em uma tentativa de se sentirem “superiores”, sendo muitas vezes ovacionados por sua 

platéia. 

Contudo, fazer da Educação Matemática uma educação dialógica, priorizando 

uma aprendizagem matemática onde todos participem de verdade, não só para resolver 

problemas, mas também para refletir sobre si e sobre o mundo, é um sonho que o autor 

coloca com as palavras: 

 

Ao longo da existência de cada um de nós pode-se aprender matemática, mas 

não se pode perder o conhecimento de si próprio e criar barreiras entre 

indivíduos e os outros, entre indivíduos e a sociedade, e gerar hábitos de 

desconfiança do outro, de descrença na sociedade, de desrespeito e de 

ignorância pela humanidade que é uma só, pela natureza que é comum a 

todos e pelo universo como um todo. (D‟AMBRÓSIO, 2002, p. 86). 

 

A sala de aula, ambiente característico de saberes diversos, rica em informações 

e conhecimentos adquiridos pode ser facilitada pela troca de experiência entre alunos e 

professores sem que haja submissos e opressores. No exercício da empatia, gostar de 

saber, gostar de ensinar e gostar de aprender matemática pode ser uma prática 

substituída sutilmente pela prática do bullying. 

  



20 
 

2.4 Contribuição da Etnomatemática 

 

A etnomatemática é um braço forte da Educação Matemática, com seu viés 

extremamente social e político, e esta proposta tem a pretensão de associar alguns 

aspectos de seu desenvolvimento ao bullying. 

 

Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais, tais como 

comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, 

crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros 

grupos que se identificam por objetivos e tradições comuns aos 

grupos.(D‟AMBRÓSIO, 2002, p.9) 

 

Mergulhando nas palavras dessa definição, entendemos que a matemática, 

praticada nos mais diferentes tipos de classes sociais, continua sendo matemática. Nas 

feiras livres, nas peixarias, nos laboratórios ou nas bibliotecas executam-se tarefas 

associadas à álgebra, a aritmética ou a geometria, seja de maneira elementar ou 

complexa. A termo, o que se percebe é que ela não deixará de ser matemática 

simplesmente por ser tratada por mãos amadoras.  

Sebastiani (1997, p.16) acredita que “através do conceito de Etnomatemática 

chama-se atenção para o fato de que a matemática, [...] constitui um produto cultural”, 

destacando que cada povo desenvolve sua própria matemática. 

Pensando nas diferentes formas na cadência de pensamentos matemáticos 

realizados em sala de aula, justamente por ser um lugar onde se encontram diferentes 

pessoas, culturas, com educações diversas, podemos refletir sobre “os efeitos sociais do 

conhecimento matemático” (BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p. 112). Associando 

esses efeitos às relações de poder, veladas pelo ambiente escolar, de quem detém o 

conhecimento, D‟Ambrósio (2002) observa que: 

 

A dinâmica escolar poderia também ter resultados positivos e criativos, que 

se manifestam na criação do novo. Mas geralmente se notam resultados 

negativos e perversos, que se manifestam sobretudo no exercício de poder e 

na eliminação ou exclusão do dominado. (D‟AMBRÒSIO, 2002, p. 41) 

 

Seja a matemática proveniente do conhecimento acadêmico, seja a desenvolvida 

no cotidiano, não é difícil constatar sua importância e aplicabilidade em todas as esferas 

da vida, porém, um de seus efeitos sociais nocivos se dá quando é utilizada como 
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instrumento de seleção, desmerecendo resoluções simples, ou ainda, desqualificando 

práticas da cultura popular. Caracteriza-se aqui a matemática dominante. 

 

[...] nos referimos a uma “matemática dominante”, que é um instrumento 

desenvolvido nos países centrais e muitas vezes utilizado como instrumento 

de dominação. Essa matemática e os que a dominam se apresentam com 

postura de superioridade, com o poder de se deslocar e mesmo eliminar a 

“matemática do dia-a-dia”. (D‟AMBRÒSIO, 2002, p. 77) 

 

No que tange a tecnologia, Skovsmose (2013) identifica que na Educação 

Matemática os estudantes aprendem que algumas pessoas são capazes de gerenciar 

problemas tecnológicos enquanto que outras não, fazendo dos incapazes, servos em 

relação daqueles que detém esse conhecimento.  

Historicamente a “dignidade cultural do ser humano é violentada pela exclusão 

social” (D‟AMBRÓSIO, 2002, p.9) quando indivíduos inferiorizam práticas legítimas 

de conhecimento próprio de uma determinada cultura, tanto no sistema escolar, com 

seus currículos engessados e frios, como nas classes dominantes da sociedade moderna 

que ditam o que fazer, no que trabalhar, no como ser. Como alternativa, o autor 

apresenta a proposta pedagógica da etnomatemática, como aquela que faz da 

matemática algo vivo e com ela, através da crítica, questionar o aqui e o agora. 

Pensando no bullying, como já apontado aqui, pela sua definição sendo um tipo 

de agressão que denunciam forças de poder e que a escola por sua vez cumpre seu papel 

de força dominante, podemos concordar com o autor quando ele questiona: 

 

Como explicar o que se passa com povos, comunidades e indivíduos no 

encontro com o diferente? Cada indivíduo carrega consigo raízes culturais, 

que vêem da sua casa, desde que nasce. Aprende dos pais, dos amigos, da 

vizinhança, da comunidade. O indivíduo passa alguns anos adquirindo essas 

raízes. Ao chegar à escola, normalmente existe um processo de 

aprimoramento, transformação e substituição dessas raízes. (D‟AMBRÒSIO, 

2002, p.41) 

 

As experiências compartilhadas no espaço escolar permite-nos admitir que elas 

são consequências de uma formação acadêmica capenga e de uma sociedade que 

valoriza  as relações de poder em demasia, reproduzindo em nossos jovens essa postura. 

Alguns em menor e outros em maior escala. Uns se desmerecendo, outros na certeza de 

sua capacidade, humilhando pessoas, seja através do bullying, seja por meio do não 

reconhecimento de uma prática cultural.  
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Todas essas reflexões são pertinentes a sala de aula que fomentam discussões 

saudáveis no propósito da etnomatemática contribuir para a redução dos efeitos 

bullyings. 

 

2.5 Documentos Legais, Pesquisas e Programas 

 

No Brasil, os estudos voltados para o bullying, surgiram timidamente por volta 

dos anos 90. Os processos históricos advindos, bem como a globalização, 

reestruturaram a formação familiar, retirando cada vez mais os responsáveis de seus 

lares para se inserirem no mercado de trabalho, cabendo agora, a escola, acompanhar 

mais de perto a educação dos estudantes, relegando-os princípios e valores sólidos que 

fazem parte de uma boa formação moral. Concomitantemente, ao longo desses anos, o 

surgimento de estudos, palestras, livros e artigos vão emprestando ao bullying  

importância, pelo fato de ocorrer em todos os ambientes escolares com  mais frequência 

e maior grau de periculosidade, mesmo que de forma bem lenta. Almeida, Silva e 

Campos (2008) o consideram como um tema quase ausente em congressos e revistas, na 

qual sugere falta de reconhecimento do problema por parte da sociedade. 

Contudo, sendo um problema social, por envolver família, trabalho e escola, 

algumas leis, pesquisas e programas nos auxiliam a entender, prevenir e combater o 

bullying. 

De acordo com o art. 5° do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, 

de 13 de julho de 1990), o ECA, “nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais.” Sendo uma forma de violência, a prática do bullying fere essa 

lei em diversos pontos.  

No capítulo II, do ECA,  que corresponde ao direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade, três  de seus artigos, ilustram o  ideal para nossas crianças e adolescentes, são 

eles: 

 

ART. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 

leis. 
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ART. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 

física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 

preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

ART. 18. E dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor. (BRASIL, 1990). 

 

Em uma pesquisa breve feita pela internet a respeito de dados sobre o bullying, 

podemos encontrar alguns resultados preocupantes. Por exemplo, de acordo com 

pesquisa realizada pelo IBGE, no ano de 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental, em Brasília, considerada 

capital do bullying, 35,6% dos estudantes confessaram serem vítimas constantes de 

agressores, seguida da cidade de Belo Horizonte, registrando 35,3 % e Curitiba com a 

marca de 35,2%. A reflexão desses dados nos remete a necessidade de propagar e 

vivenciar o reconhecimento das leis que deveriam garantir momentos salutares aos 

estudantes. 

Levando em conta a saúde mental do estudante, este mesmo Instituto, através do 

PenSE ( Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar) 2015, apontou que,  um pouco mais de 

15% dos estudantes entre 13 e 17 anos, se sentiram sozinhos na maioria das vezes ou 

sempre ( nos 12 meses anteriores a pesquisa) e, ainda, que 84% deles dão um grau de 

muita importância a própria imagem corporal.  

A escola marcada pela sua característica acolhedora, também pode gerar 

crianças e jovens solitários e superficiais. Silva (2010) relaciona o sistema escolar como 

um micromundo que também possui suas classes hierárquicas, entre alunos populares, 

neutros e excluídos. Os populares são aqueles que possuem características pré-

estabelecidas pela sociedade, tidas como modelos de perfeição, seja pelo corpo, pela 

boa aparência física ou pela força física. Em geral, funcionam como os agressores do 

bullying. Os escolares neutros são aqueles que não se socializam com excluídos, mas 

também não se enquadram nas características dos populares. E, por fim, os excluídos, 

que de alguma maneira fogem do padrão de microssociedade, ou seja, os diferentes, 

pela sua maneira de falar, de ser, de vestir, de ver o mundo, se adequando ao papel das 

vítimas do bullying. E nesse modelo de microssociedade, os jovens estão preocupados 

cada vez mais com sua aparência sem ter com quem dividir suas desventuras, gerando 

um quadro propício para a atuação do bullying. 
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Por isso, a existência de associações e programas voltados para a proteção e 

cuidado de crianças e jovens é tão importante. Além do CMDCA- Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente- que dentre outras competências, possui o 

dever de zelar pela garantia de exercício efetivo dos direitos fundamentais da criança e 

do adolescente, pode-se contar com programas e associações de mesmo objetivo. Eles 

representam um recurso as dores e mazelas de uma sociedade cada vez mais 

individualista e carente. Entre eles, alguns ganham destaque: 

 A ABRAPIA (Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção a 

Infância e ao Adolescente), entidade não governamental, que promove a 

execução de programas voltados para a proteção da criança e do 

adolescente. 

 Associação Projeto Roda Viva- Organização não governamental que atua 

cerca de 30 anos no Complexo do Borel-RJ. 

 Hospital Pequeno Príncipe, centenário, no Paraná- Ele é o maior hospital 

exclusivamente pediátrico no Brasil, sendo mantido por doações e 

parcerias. 

 As Pastorais da Criança, que atuam em todo o Brasil. 

 GEPEM- Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, da 

Unicamp. Possuem um Projeto AntiBullying. 
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3 METODOLOGIA 

Baseando-se em observações do cotidiano escolar, num desejo latente de dias 

melhores para a educação, a presente pesquisa surge com a intenção de provocar 

debates a respeito do bullying num propósito de combate à sua prática, utilizando como 

metodologia propostas matemáticas bem definidas. Tais propostas surgiram a partir dos 

resultados de um questionário aplicado numa turma de ensino fundamental que teria 

como objetivo o reconhecimento do tema, das opiniões que surgiriam a respeito dele, e 

também sobre a vivência dos alunos em torno do assunto. 

Inspirado no questionário sobre bullying- modelo TMR, de Ortega et. al. (1999), 

o questionário citado foi desenvolvido em conjunto com os professores de matemática, 

sociologia, filosofia e geografia, embasados nas características da turma em específico e 

nas conversas em classe que antecederam a confecção do mesmo. Aplicado na turma 

802, 8°ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva, 

localizado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 21,5, sem número, Maricá - RJ ele contou 

com as informações de 23 alunos na faixa etária de 13 a 19 anos. Concordamos com 

Silva (2010, p.163) quando afirma que “[...] sua aplicação pode auxiliar muito na 

produção de dados sobre o fenômeno, facilitando o seu entendimento e o planejamento 

de estratégias para combatê-lo”. 

O questionário aplicado, disponível no Apêndice A, contou com perguntas sobre 

o conhecimento do tema quando se perguntou “você sabe o que é bullying”, seguida de 

sua definição para maiores esclarecimentos. Os três questionamentos seguintes foram a 

respeito da opinião sobre o bullying, mensurando a importância sobre seu debate na 

escola, sobre sua possível interferência na aprendizagem escolar e sobre o fato dessa 

prática representar ou não uma atitude de poder. As oito perguntas seguintes traduzem a 

vivência sobre o assunto por parte dos estudantes quando se questionou o fato de terem 

presenciado ou não situações de bullying na escola, bem como se haviam se identificado 

como personagens dessa prática, sejam como agressores, vítimas ou espectadores. 

Embora traga alguns dados representativos, este trabalho possui o caráter 

qualitativo, num ensaio para compreensão do grupo social formado pela turma 802. 

Estando intimamente ligado ao tema estudado por acompanhar ao longo dos anos de 

sala de aula, atitudes mesquinhas, comportamentos agressivos, cruéis e violentos por 

parte de professor-aluno, aluno-aluno, responsável-aluno, direção escolar-professor; os 

pesquisadores consideram-na numa dimensão afetiva na qual permitiria dentro das 
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possibilidades sufocar tais atitudes num treino de amor ao próximo e de educação 

emocional. 

 

3.1 Compreensão de alguns dados do questionário 

 

Todos os vinte e três alunos que participaram deste instrumento de pesquisa 

afirmaram saber o que é o bullying, embora nele contenha sua definição para fins 

óbvios. 

Mesmo reconhecendo que 100% desses estudantes garantam ter conhecimento 

de seu significado, a pergunta quatro, coloca em xeque tal entendimento. Nela se 

questiona se o consultado considera o bullying uma atitude de poder, aonde quase 

metade deles afirmou negativamente. 

 

Todo poder implica a existência de uma relação, mas nem todo poder está 

associado à violência. O poder é violento quando se caracteriza como uma 

relação de força de alguém que a tem e exerce visando alcançar objetivos e 

obter vantagens (dominação, prazer sexual, lucro) previamente definidos. 

(FALEIROS, 2008, p.29) 

 

Almeida, Silva e Campos (2008), consideram o bullying uma atitude de 

violência praticada por jovens ou crianças numa clara relação desigual de poder entre 

vítima e agressor, portanto, mesmo entendendo o bullying como prática de agressão, 

parte dos alunos consultados o dissociam da relação de poder, equivocadamente. 

No contraponto a alguns autores, Macedo (2016) pensa o bullying, na maior 

parte das vezes, como uma brincadeira de mau gosto, tendo-o simplesmente como um 

ato social inadequado, desconsiderando seu caráter de dominação e violência, assim 

como alguns dos alunos consultados. Num discurso contrário, Silva (2010) explica que 

brincadeiras acontecem naturalmente entre os alunos, mas que brincadeiras normais e 

sadias seriam aquelas em que todos participam e se divertem. 

Trabalhando num projeto com seus alunos, a autora experimentou: 

 

Ao longo do ano, percebi que os próprios estudantes não sabiam de fato o 

que era bullying e a extensão de suas consequências, muito menos suas 

causas e motivações. Chegou ao ponto de qualquer tipo de violência, ou até 

mesmo brincadeira ser classificada como bullying. (ESTEVES, 2015, p.38) 

 



27 
 

Ou seja, mesmo sendo uma prática comum, e supostamente conhecida pelos 

alunos, suas nuances confundem seu entendimento. Há de se considerar até que ponto 

uma brincadeira é ou não divertida para todos. Silva (2010) sinaliza duas características 

chave do bullying: recorrência e intencionalidade. 

Convergindo com as propostas apresentadas na seção quatro, mais de 80% dos 

alunos consideram importante o debate sobre o bullying na escola, e cerca de 70% deles 

acreditam que esta prática influencia na aprendizagem escolar, reiterando nosso 

propósito de promover discussões sobre o tema numa tentativa de aumentar a 

conscientização sobre ele. 

Frente ao que Silva (2010, p. 37) classificou como “protagonistas do bullying 

escolar”, temos: nas perguntas 5,6 e 11 referências ao “espectador”, nelas identificamos 

cerca de 90% dos discentes presenciando situações de bullying na escola ou na sua sala 

de aula. Este dado vem a reiterar a gravidade do problema, mesmo sabendo que alguns 

deles não compreendem sua definição como um todo. Os questionamentos 7 e 8 

envolvem as “vítimas” do bullying, marcando um número significativo aqueles que 

padeceram com ele. Como dado curioso, muitos dos alunos dessa classe não 

reconheceram o ciberbullying como um tipo de agressão, embora seja a forma mais 

usual nos dias de hoje com o advento das redes sociais. As perguntas 9 e 10 são 

direcionadas ao “agressor”. Elas se referiam ao reconhecimento por parte do próprio 

agressor a prática em questão. Um estudante afirmou que sempre pratica, enquanto que 

cinco praticam ás vezes, em detrimento de dezessete que nunca ou quase nunca o 

praticam. 

Fechando o documento, a pergunta 12 questiona se o aluno já sentiu o desejo de 

mudar de escola por ter sofrido bullying, onde dois alunos responderam que sempre, 

quatro responderam que quase sempre, dois às vezes, outros dois quase nunca e treze 

nunca. Traduzindo-os, podemos compreender um dos graves efeitos do bullying na 

escola que é a evasão escolar, conforme apontam Almeida, Silva e Campos (2008). 

 

3.2 Perfil da turma e dados brutos do questionário 

 

As respostas da pergunta de número 13 representam a heterogeneidade da turma 

802 no que diz respeito às idades. Nela estudam 23 jovens com idade de 13 a 19 anos, 

sendo nove do sexo feminino e catorze do sexo masculino, aos quais alguns deles 
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ajudam a alavancar os índices de distorção idade/série da rede estadual, pois com 18 

anos outros jovens já se encontram no último ano do ensino médio. Alguns entrando na 

puberdade enquanto que outros já trabalham para sustento de sua própria família são 

características que também colaboram para essa variação de grupo. A imaturidade e o 

descomprometimento com o estudo são marcas da turma, caracterizada pelo alto índice 

de reincidência a reprovações. 

Dados quantitativos do questionário sobre bullying 

Pesquisa em Educação Matemática- Turma 802 

 Pergunta Sim Não Sempre Quase  

Sempre 

Ás 

vezes 

Quase  

Nunca 

Nunca 13-

14 

anos 

15-

16 

anos 

17 

ou 

mais 

1 Você sabe o 

que é bullying? 

23 0         

2 Você 

considera 

importante o 

debate sobre 

o bullying na 

sua escola? 

 

19 

 

 

4 
        

3 Você acredita 

que o 

bullying 

interfere na 

aprendizagem 

escolar? 

 

17 

 

6 

        

4 Você 

considera o 

bullying uma 

atitude de 

poder? 

 

12 

 

11 

        

5 Você já 

presenciou 

situações de 

bullying na 

sua escola? 

   

6 

 

6 

 

9 

 

2 

 

0 

   

6 Você já 

presenciou 

situações de 

bullying na 

   

 

8 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

0 
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sala de aula 

que estuda? 

7 Você em 

particular já 

sofreu 

bullying de 

algum colega 

da escola? 

   

3 

 

1 

 

11 

 

5 

 

3 

   

8 Você já 

sofreu o 

ciberbullying 

ou “ bullying 

virtual”? 

   

 

0 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

14 

   

9 Você em 

particular já 

praticou 

bullying com 

algum colega 

da escola? 

   

1 

 

0 

 

5 

 

10 

 

7 

   

10 Você já 

praticou o 

ciberbullying 

ou “ bullying 

virtual”? 

   

 

1 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

17 

   

11 Você já teve 

alguma 

atitude 

solidária em 

relação a 

algum colega 

que sofreu 

bullying na 

sua presença? 

   

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

   

12 Você já quis 

mudar de 

escola por ter 

sofrido 

bullying? 

   

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

13 

   

13 Qual a sua 

idade? 

       12 9 2 
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Com base nos dados obtidos neste questionário e nas conversas durante e após a 

aplicação, obtivemos, em conjunto, ideias para fomentar debates sobre o tema. Num 

conjugado entre relações sociais, educação crítica e aprendizagem matemática, surgiram 

propostas específicas que resultaram numa visão coletiva de como o bullying sendo 

prática de intolerância ao diferente deve ser combatida. 
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4 PROPOSTAS PARA TRABALHAR O BULLYING EM SALA DE AULA 

 

Tendo o desafio de como pode ser feita a abordagem acerca do tema bullying, 

pensamos da mesma forma trazer algumas propostas que se aproximem do que os 

alunos pensam e de como eles se sentem a respeito dele. Longe de apontá-las como 

solução para os problemas que envolvem o tema proposto, acreditamos que elas possam 

ser relevantes para percebermos o quanto a matemática pode fazer pela educação como 

ferramenta social. 

 

4.1 Projetos 

 

Num panorama bem diferente das salas de aula tradicionais, com suas paredes e 

sombras, carteiras e individualidades, os projetos, definidos dentro de temas pré- 

estabelecidos, podem contribuir para uma maior proximidade daquilo que se é comum 

ou até mesmo daquilo que se parece diferente, tanto no que diz respeito ao 

conhecimento, quanto ao que se entende por afinidades entre pares. Eles tocam no cerne 

da educação porque vai além da interdisciplinaridade quando promove com o trabalho 

em conjunto a execução de planos num prol tão importante quanto o próprio 

conhecimento. Nele, alunos e professores tem a oportunidade de fazer o conhecimento 

vibrar, no cumprimento de tarefas simples e humanizadas, num contraponto de 

definições que são jogadas no quadro negro ou em slides. 

Não estamos tratando aqui de meros trabalhos em grupo, nos quais alguns 

participam e todos levam nota; estamos sugerindo planos de grupos que estejam 

comprometidos e envolvidos com temas que tragam real sentido para suas vidas. Para 

isso, é importante que não se imponham ideias, mas sim que surjam ideias favorecidas 

por um ambiente sensível aos problemas sociais, a autoconfiança, a inteligência 

emocional, a uma matemática „humanista‟, em suma, a propósitos de vida.  

Empenhados em trabalhar uma educação que faça sentido na formação de uma 

criança ou adolescente, professores e alunos, responsáveis e escola tem todos os dias a 

chance de desenvolver mentes e corações com projetos pedagógicos que podem tornar-

se projetos de vida. Uma das propostas foi a de trazer a tona conflitos comuns que 

afetassem a comunidade escolar, promovendo debates e desenvolvendo estratégias para 
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minimizar tais conflitos. Skovsmose (2013) afirma que é inaceitável que o professor 

tenha um papel decisivo e acredita que o processo educacional acontece através do 

diálogo. Ou seja, atribuir aos alunos o que ele chamou de „competência crítica‟ uma vez 

que dialogando em grupo possam identificar juntos assuntos relevantes ao processo 

educacional. 

Apontando valores da matemática crítica, Skovsmose (2013) também enaltece a 

criação de um currículo crítico com princípios carregado de valores que duela com os 

currículos atuais que são dissociados de problemas fora do ambiente escolar. 

Sendo o bullying um tema ao mesmo tempo antigo e moderno, regional e 

pontual e, ainda, que atinge a diversas classes sociais dentro do universo escolar, 

pensamos nele como uma possibilidade de tema para o confecção de atividades 

escolares que serviram como base para o desenvolvimento de projetos. 

 

4.1.1 Atividade: Empatia Cartesiana 

 

Já no 7° ano do Ensino Fundamental, quando estudado sistemas de equações, é 

apresentado aos alunos o conceito de par ordenado como “números associados a 

situações em que a ordem dos elementos deve ser respeitada” (BIANCHINI, 2015, 

p.147), num ensaio para apontá-lo como solução de uma equação do 1°grau com duas 

incógnitas, que pode ser representado graficamente por pontos de um plano. O sistema 

cartesiano de coordenadas é constituído por duas retas concorrentes, chamadas eixo x e 

eixo y, perpendiculares entre si, que formam este plano que foi batizado como plano 

cartesiano.  

No decorrer do 8° ano, todas estas descrições são retomadas, agora considerando 

todo o Conjunto dos Números Reais e com eles fazendo cada par de informações (x,y), 

uma correspondência  a um ponto do plano cartesiano.  

Fazendo uso dessas informações, esta atividade, disponível na íntegra no 

Apêndice B, teve como objetivo a formação de pares ordenados, uma vez escolhidos 

quem fizesse parte dos Conjuntos Vítima e Agressor. Identificando-se com os 

personagens do filme Vingadores (este que na ficção, representa uma equipe de heróis 

que resguardam e protegem toda a galáxia), o estudante teve a oportunidade de exercitar 

a capacidade de se colocar no lugar do outro, ora como vítima, ora como agressor, em 

um exercício de empatia, considerando a formação desses pares ordenados.  
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Cada aluno precisou escolher quatro personagens do Conjunto Universo-

Vingadores, onde dois fariam parte do Conjunto Vítima, e os outros dois fariam parte 

do Conjunto Agressor. Resgatando o entendimento de par ordenado, na escolha de pares 

em que a ordem interfere na sua formação, quem funciona como vítima, não poderia 

estar no lugar de agressor. Há de se considerar, que o Agressor encontra-se no Conjunto 

das variáveis dependentes, porque sem vítima não há agressor, ou seja, a vítima é uma 

variável independente. 

Todo esse processo de escolha fomentou debates sobre o impacto que os filmes 

causam nas pessoas, mesmo contendo uma boa gama de violência, e despertaram 

dúvidas na formação dos pares enquanto enquadramento do que seria possível ou não. 

 

É preciso unir esforços para possibilitar o aprender através de vivências que 

auxiliem a superar a problemática bullying, com criatividade, através de 

habilidades comunicativas, que favoreçam o diálogo e o desenvolvimento da 

pessoa. (MACIEL, 2013, p.3) 

 

Como desdobramento dessa atividade, o projeto a seguir vem de encontro ao que 

se propôs enquanto escolhas da vida. 

 

4.1.2 Projeto Empatia 

 

Tema: Menos violência e mais você! 

Apresentação: Voltado para turmas de Ensino Fundamental do C. E. Euclydes 

Paulo da Silva, surgido durante uma conversa na sala de professores, este projeto tem o 

propósito de levar alunos e professores a reflexões a respeito de sua conduta como 

cidadãos em aprendizado contínuo.  

Justificativa: A fluidez das relações entre pares, agora ilimitada com o 

surgimento das redes sociais, permite que situações de violência se tornem cada vez 

mais triviais, seja ela de caráter psicológico, verbal ou físico. Como eixo central, em 

contraponto a este tipo de vivência, este trabalho tem como foco o resgate da pessoa por 

ela mesma, se percebendo como um ser humano que sofre, ri, escolhe, aprende, ensina e 

tem sentimentos geradores de emoções, boas ou más. 
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Objetivos: Tem como objetivo geral compreender as relações entre pares nos 

dias de hoje, e como objetivo específico, produzir estratégias, a partir de apresentações 

teatrais, que conduzam os jovens a se colocarem no lugar do colega.  

Procedimentos: Por meio de experiências teatrais, cada grupo recebe seu 

personagem, que pode ser herói ou vilão de uma determinada história. Vivida uma 

passagem da apresentação, em um segundo momento, os grupos têm seus papéis 

invertidos, dando aquele que se sentiu inferiorizado, a vez de viver momentos mais 

agradáveis. 

Pensando no bullying em contextos matemáticos como parte dos temas 

transversais, O PCN argumenta que: 

 

“[...] o ensino de Matemática muito pode contribuir para a formação ética à 

medida que se direcione a aprendizagem para o desenvolvimento de atitudes, 

como a confiança dos alunos na própria capacidade e na dos outros para 

construir conhecimentos matemáticos, o empenho em participar ativamente 

das atividades em sala de aula e o respeito ao modo de pensar dos colegas.” 

(BRASIL, 1998, p.30) 

 

A utilização de recursos que envolvam com criatividade temas sociais e 

conteúdos específicos, como o teatro, por exemplo, permite que nos identifiquemos 

como agente transformador do meio, desencadeando mudanças significantes a 

atmosfera de aprendizado. 

 

4.1.3 Projeto Status 

 

Tema: Status: Em um relacionamento sério com o mundo 

Apresentação: Este Projeto foi pensado para os alunos dos anos finais da 

educação básica, pelo fato de possuírem um grau de maturidade considerável. Surgiu 

pela observação da necessidade das pessoas em querer se expor gratuitamente pelas 

redes sociais mascarando, por vezes, sua real condição. Sua proposta visa à 

compreensão do não reconhecimento da diferença, quando formatam um ideal de ser 

humano. 

Justificativa: A O equilíbrio das relações humanas está sendo posto a prova em 

virtude da velocidade de informações que recebemos a todo o momento, seja pelas redes 

sociais, ou pelos meios usuais de comunicação. A percepção do „como estou‟, pelo 

público, exposto por opção, ou não, permite o risco de julgamentos que por vezes não 
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representam o momento, e que passou a valer de grande importância aos usuários das 

redes sociais. Todo esse quadro auxilia na formação de jovens inseguros, infelizes, 

paranoicos e incapazes de lidar com o diferente em si e no outro. Faleiros (2008, p.33) 

aponta que “a escola, como formadora, tem papel fundamental na desconstrução da 

violência simbólica e da cultura de inferiorização de gênero, de raça, de classe social e 

de geração”. 

Objetivos: Retratar a relação pessoa-mundo. Como específicos, promover 

debates que traduza os novos tipos de relações interpessoais. 

Procedimentos: Toda a ideia aqui remete a diálogo direto e aberto com os 

estudantes numa proposta de fazê-los reconhecer o tipo de relacionamento que são 

feitos e desfeitos nos dias de hoje. Concordamos com o PCN quando aponta que: 

 

A construção de uma visão solidária de relações humanas nas aulas de 

Matemática contribuirá para que os alunos superem o individualismo por 

meio do diálogo e da valorização da interação e da troca, percebendo que as 

pessoas se complementam e dependem umas das outras. (BRASIL, 1998, p. 

30) 

 

Na absorção desses pensamentos, a execução de projetos voltados para questões 

de cunho social junto à matemática, firma o propósito desta disciplina de possuir um 

caráter humano quando utilizada pensando em toda sua essência. 

 

4.2 Por investigação matemática 

 

Numa perspectiva de qualificar aquilo que é quantificável, os dados matemáticos 

a respeito do bullying podem se tornar constituídos de significados quando interpretados 

a luz das questões sociais. Com esse olhar, a investigação matemática pode ser utilizada 

como metodologia quando interpretamos dados e informações além de números numa 

tabela.  Então, estatísticas a respeito do bullying podem servir como direcionamento a 

compreensão do processo e de como e porque ele acontece, prevendo probabilidades a 

respeito de um determinado assunto. 

Sendo assim, dados históricos a respeito de casos de bullying podem ser 

interpretados numa tentativa de compreendê-los para porventura reduzi-los. Debater 

sobre dados estatísticos reais, que fizeram ou fazem parte da realidade humana 
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transforma nossa maneira de pensar a vida trazendo significado para ela. De acordo com 

esta realidade, o PCN complementa: 

 

Os conteúdos matemáticos estabelecidos no bloco Tratamento de Informação 

fornecem instrumentos necessários para obter e organizar as informações, 

interpretá-las, fazer cálculos e desse modo produzir argumentos para 

fundamentar conclusões sobre elas. Por outro lado, as questões e situações 

práticas vinculadas aos temas fornecem os contextos que possibilitam 

explorar de modo significativo conceitos e procedimentos matemáticos. 

(BRASIL, 1998, p.29) 

 

Na corrida por informações verossímeis extraídas de uma pesquisa, a 

investigação pode ser um estímulo àquele que se sente desinteressado pela matemática. 

De acordo com Rosa (2013, p. 7), “as atividades investigativas em sala de aula, ao 

serem realizadas em equipes, desafia e motiva os alunos, proporciona a autonomia 

necessária, dando significado à Matemática [...]”, colocando os alunos no controle do 

processo educacional. 

 

4.2.1 Atividade Modelo: Interpretação dos dados de um texto informativo 

 

Esta atividade, à disposição no Apêndice C, teve por objetivo a interpretação de 

dados contidos num texto informativo que coloca o Brasil como o segundo país com 

maior número de cyberbullying do mundo, perdendo apenas para a Índia. Esses dados 

estão em sua maior parte, sendo representados por taxas percentuais, conteúdo este, 

previsto para alunos do sexto ano, porém desenvolvido ao longo dos outros anos 

escolares. 

Muito utilizada nos textos informativos, às porcentagens dão significado a 

relações com o todo, de maneira enxuta, condensando as notícias de uma forma bastante 

representativa e por isso, algumas vezes, também utilizada para mascarar situações com 

interesses escusos.  

 Desenvolvida em duplas, longe de promover forçadas competições, esta 

atividade teve como primeiro passo o de identificar todas as representações percentuais, 

envolvendo-as, com a intenção de chamar atenção para o fato de que o símbolo 

percentual faz toda a diferença no significado daquela escrita. É uma prática equivocada 

muito comum, abandonar ou simplesmente não escrever o símbolo %, por parte dos 
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escolares. Uma vez identificadas, foi solicitado que essas mesmas taxas fossem, agora, 

representadas na forma de fração centesimal. O objetivo deste item foi o de 

compreender o significado daquele valor dentro do contexto. Em resgate ao 

entendimento do que é escrever na forma irredutível, ou seja, tornar a fração da forma 

mais simples possível, a atividade seguinte tinha como principal foco fazer com que os 

alunos percebessem que embora representadas com números diferentes, às frações são 

equivalentes pois traduzem os mesmos valores daquela original. Costuma ser conflitante 

para alguns alunos compreender que, por exemplo, 
  

   
 é o mesmo que 

 

 
. Ainda com o 

uso da calculadora, muitos se surpreendem quando encontrado resultados de mesmo 

valor, após divisão. Este foi o ponto alto da atividade, pois gerou muitos 

questionamentos. O item 4 convida o aluno a interpretar uma frase do texto que possui 

uma taxa de porcentagem. A cadência das atividades desenvolvidas teve o propósito de 

aumentar o nível de dificuldade a cada avanço, portanto, esperou-se aqui que o 

estudante fizesse uso tanto da linguagem materna quanto da linguagem matemática para 

o entendimento dos 70% dentro do contexto. A última atividade foi aberta em bate 

papo, dando vez a cada aluno de fazer justificativa da sua escolha em relação à 

informação do texto que mais o surpreendeu. O objetivo era que eles fizessem a 

interpretação de parte do texto utilizando algum índice, bem como fazer uma análise 

correta do mesmo. 

 

4.2.2 Atividade Complementar: Busca de manchetes que tenha dados 

sobre o bullying escolar. 

 

Nesta atividade que funcionou como dever de casa, cada dupla ficou de trazer 

para a aula seguinte, manchetes sobre o bullying. Este tipo de informação, usualmente, 

vem respaldada por dados numéricos com a intenção óbvia de impactar e chamar a 

atenção de seu leitor. 

Uma vez com todas as manchetes das duplas, fez-se um sorteio e numa roda de 

conversa, fomos debatendo suas nuances, uma a uma. Numa prática diferente da usual 

em aulas de matemática, os alunos se sentiram bem à vontade para conversar sobre um 

assunto que faz parte de sua rotina, e, em contato com as manchetes, perceberam que é 

um problema que também faz parte do mundo.  
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Quatro delas, apresentadas no Anexo A, foram mais debatidas do que outras, são 

elas: a primeira coloca o bullying como um problema social que afeta 50% das crianças 

no mundo. Sendo uma taxa bem significativa e de fácil compreensão para o aluno, 

percebeu-se que ela surpreendeu boa parte da turma 802, e foi, portanto, bastante 

discutida trazendo questionamentos a respeito de suas consequências e seus 

personagens.  

A segunda se referia especificamente ao bullying virtual, afirmando que quatro 

em dez professores já auxiliaram alunos com esse tipo de problema. O cyberbullying, 

um dos causadores do isolamento social, é uma realidade dessa geração, e, portanto, 

bem reconhecida pelos estudantes. Foi solicitado aos alunos que representassem esta 

relação na forma de porcentagem, alguns obtendo sucesso enquanto que outros não. Na 

tentativa de interpretar a fração em si, poucos alunos colocaram o 4% como resposta, 

enquanto que outros observaram que quatro em dez representa quase a metade do todo 

que era dez e, por esse motivo, a porcentagem correspondente não poderia ser 4%. Com 

esta observação ficou fácil perceber que a taxa de acordo deveria ser algo próximo de 

50%.  Esses foram argumentos bem interessantes.  

A terceira reportagem informa sobre um caso de indenização por reparação a 

danos morais, causado por bullying, ganho na justiça no Estado de São Paulo por uma 

menina que é portadora de necessidades específicas.  Ela propiciou a apresentação de 

alguns programas de proteção à criança e ao adolescente e dos artigos pertinentes que se 

encontram no ECA. A manchete causou indignação por parte de alguns alunos pelo fato 

da turma da menina ter feito um abaixo assinado para retirá-la da classe, enquanto que 

outros se identificaram como agressores de um aluno da turma que também possui um 

tipo de transtorno e é usualmente rechaçado por aqueles. Foi um daqueles momentos de 

comoção vividos por nós professores que dão a certeza de que vivê-los é o que move 

nossa condição.  

A última aponta o bullying como um tipo de agressão que causa impacto a toda 

sociedade, lembrando do Dia Nacional de combate ao bullying. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando pensamos em educação, dificilmente a associamos a um cenário de 

violência. Pais e responsáveis sentem-se despreocupados ao saberem que seus filhos 

estão escola; é o momento do dia em que eles relaxam porque possuem a garantia de 

que seus filhos estão seguros e aprendendo.   

Esta, de fato, é uma realidade que infelizmente se encontra distante dos dias 

atuais.  Adolescentes são levados a manter um padrão estético de beleza ditado pela 

mídia, crianças apresentam condutas cada vez mais agressivas em faixa etárias cada vez 

menores, jovens são forçados a legitimar amizades por caprichos de outrem enquanto 

seus responsáveis se matam de trabalhar para pagar celulares caríssimos que funcionam 

como uma arma da maldade quando utilizado por mentes com baixo calibre emocional e 

de pouca resistência moral.  

A escola moderna, antes atenta a currículos e testes, hoje convive com o desafio 

de ensinar e educar. Compete a ela garantir o processo de ensino aprendizagem num 

ambiente propício para tal, não dando lugar as práticas agressivas que fatalmente o 

afetam. Para isso, outra atividade agora faz parte da escola: o entendimento das relações 

sociais dentro de um esquema de sociedade que desqualifica o pensamento para a paz. 

Como fazê-lo? 

A resposta vem e está senão na educação. Das Ciências, a Matemática tem muito 

a colaborar, e como Linguagem tem muito a difundir. Ancorados numa educação 

matemática de reflexão contínua, aproveitando dela, a matemática que cada um carrega 

de si, é possível usufruí-la em favor de um coletivo de paz. 

Por tratar-se de uma pesquisa que possui um tema de caráter sensorial, 

entendemos o quanto é difícil e preocupante lidar com a cabeça do outro, numa tentativa 

de explicar com dados numéricos (se é que é possível!) a ausência do bem nas pessoas 

representadas pela intolerância e pela indiferença. 

Portanto, o presente trabalho considerou, como experiência relevante, trazer para 

sala de aula o tema bullying por meio de atividades específicas de matemática, fazendo 

desta, mediadora de diálogos sobre esta prática. As propostas apresentadas foram 

desenvolvidas em uma relação dialógica, no aproveitamento daquilo que o grupo social 

exigiu, seja trabalhando atividades de caráter moral, seja confeccionando exercícios 

próprios para estimular a investigação matemática. 



40 
 

Observamos que, embora desafiador, a inserção da matemática em temas onde 

comumente são territórios das Ciências Humanas, é perfeitamente possível, uma vez 

que ela se encontra nas mais diversas áreas da vida e das condições humanas. 

Conseguimos, por meio dessa inserção, aprender matemática aprendendo a escutar o 

que o outro traz consigo a respeito do bullying, pois se tornou uma prática comum que 

afeta, em maior ou menor escala, parte dos estudantes. Esta identificação com o tema 

por parte dos alunos nos conduziu ao nosso objetivo de debater o bullying nas aulas de 

matemática, utilizando-a como mediadora, fazendo-a necessária às reflexões sobre o 

momento presente na escola. Há de se considerar que, durante o desenvolvimento das 

atividades, observamos o envolvimento e a curiosidade dos estudantes em relação ao 

bullying crescendo, ganhando espaço nas suas conversas e atitudes, alterando as 

relações que, em outro instante se caracterizaria em um ambiente hostil. Esse foi 

substituído, e acreditamos ser um processo gradual, contínuo e de longo prazo, por uma 

atmosfera de solidariedade e respeito. 

Sendo assim, a experiência de estar na sala de aula, permite-nos dia após dia ter 

a chance de interferir no espaço escolar como certas vezes sonhamos quando ainda na 

graduação. Por onde ficaram nossos sonhos de educar com significado, num prol de um 

mundo melhor?  

Relembrando estes tempos, focamos em desenvolver propostas com tarefas 

matemáticas que mediassem debates que geraram reflexões, vivendo como uma 

sociedade crítica dentro de uma educação dialógica, reconhecendo, entretanto, que  a 

prática do bullying deve ter o envolvimento de todos, tanto para seu reconhecimento, 

como para sua prevenção e combate.  

Consideramos ainda que, embora traga alguma dificuldade de associação a 

conteúdos matemáticos como possíveis abordagens a debates, o tema bullying, pode ser 

linkado ao estudo do comportamento humano e com ele, novas (ou velhas) formas de se 

desenvolver matemática.  

Que em um futuro próximo, possamos alcançar uma educação matemática 

liberta de julgamentos, que consiga produzir bons significados em sala de aula, fazendo 

de cada indivíduo uma pessoa solidária e inteligente, no aproveitamento daquilo que ele 

traz consigo e da sua bagagem cultural, ao mesmo tempo em que valoriza a experiência 

acadêmica colaborando uns com os outros. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE BULLYING 

 

  

CE Euclydes Paulo da Silva. 

Pesquisa em Educação Matemática- Profª Thais Ferreira.  

 Questionário Bullying- Anônimo 

1) Você sabe o que é bullying? 

 

(   ) Sim                      (   ) Não 

 

Definição: “Conjunto de atitudes de violência física e/ou psicológica, de caráter intencional 

e repetitivo, praticado por um bully (agressor) contra uma ou mais vítimas que se encontram 

impossibilitadas de se defender.” (SILVA, p.21) 

 

2) Você considera importante o debate sobre o bullying na sua escola? 

      (   ) Sim                  (   ) Não 

3) Você acredita que o bullying interfere na aprendizagem escolar? 

 

(   ) Sim                       (   ) Não 

 

4) Você considera o bullying uma atitude de poder? 

 

(  ) Sim                      (    ) Não 

 

5) Você já presenciou situações de bullying na sua escola? 

 

(  )Sempre        (   ) Quase sempre     (   ) Ás vezes     (    )Quase nunca   (  ) Nunca 

 

6) Você já presenciou situações de bullying na sala de aula que estuda? 

      (  )Sempre        (   ) Quase sempre     (   ) Ás vezes     (    )Quase nunca   (  ) Nunca 

7) Você em particular já sofreu bullying de algum colega da escola? 

 

(  )Sempre        (   ) Quase sempre     (   ) Ás vezes     (    )Quase nunca   (  ) Nunca 

 

8) Você já sofreu o ciberbullying ou “ bullying virtual”? 

 

(  )Sempre        (   ) Quase sempre     (   ) Ás vezes     (    )Quase nunca   (  ) Nunca 
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9) Você em particular já praticou bullying com algum colega da escola? 

 

(  )Sempre        (   ) Quase sempre     (   ) Ás vezes     (    )Quase nunca   (  ) Nunca 

 

10) Você já praticou o ciberbullying ou “bullying virtual”? 

 

(  )Sempre        (   ) Quase sempre     (   ) Ás vezes     (    )Quase nunca   (  ) Nunca 

 

11) Você já teve alguma atitude solidária em relação a algum colega que sofreu bullying na sua 

presença? 

      (  )Sempre        (   ) Quase sempre     (   ) Ás vezes     (    )Quase nunca   (  ) Nunca 

12) Você já quis mudar de escola por ter sofrido bullying? 

 

(  )Sempre        (   ) Quase sempre     (   ) Ás vezes     (    )Quase nunca   (  ) Nunca 

 

13) Qual a sua idade? 

 

(    )13-14 anos                 (    ) 15-16 anos               (    ) 17anos ou mais 
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APÊNDICE B- ATIVIDADE: EMPATIA CARTESIANA 

C. E.  Euclydes Paulo da Silva 

Turma 802-8° ano 

Atividades propostas envolvendo Plano Cartesiano 

A) Dados os elementos-personagens do Conjunto Universo “Vingadores”, escolha dois 

deles para fazerem parte do Conjunto Vítima, conjunto daqueles que “apanham” e dois 

para fazerem parte do Conjunto Agressor, conjunto daqueles que “batem”, 

respectivamente. 

 

                            ConjuntoVingadores 

 

 

 

 

 

           Conjunto Vítima                                                         Conjunto Agressor 

 

 

 

B) Com as escolhas feitas do item A), montar os possíveis pares ordenados. 

V x A = 

C) Esboce no plano cartesiano os pares ordenados do item B. 

              A                       

                                                                                     

                                                                                                   

                                                                     V 

 

Homem Aranha     Homem de Ferro  

Thanos    Dr. Estranho   Hulk       Loki      Thor 

Cap. América     Viúva Negra    Pantera Negra 

Feiticeira Wanda    Visão    Capitã Marvel 
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APÊNDICE C- ATIVIDADE MODELO PARA INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA 

C. E.  Euclydes Paulo da Silva 

Turma 802-8° ano 

Texto base para as atividades propostas envolvendo Porcentagem 

Brasil é o 2º país com mais casos de bullying virtual contra crianças 

Pesquisa publicada pela Ipsos revela que as crianças brasileiras são vítimas 

frequentes de hostilidade principalmente pelos perfis nas redes sociais 

O cyberbullying é o termo usado para designar práticas de violência que acontecem 

principalmente pela internet. As vítimas costumam ser crianças e adolescentes em idade escolar e que 

são usuárias de redes sociais. 

Uma pesquisa realizada pelo Ipsos coloca o Brasil como o segundo país com a maior 

incidência de casos de cyberbullying no mundo. Foram entrevistadas 20.793 pessoas em 28 países. 

Cerca de 30% dos pais e responsáveis brasileiros, afirmam terem tido conhecimento de pelo 

menos um caso em que o filho ou a filha foi vítima de bullying. Nessa disputa, o país fica atrás 

somente da Índia que tem 35%. Ambos superam bastante a média global de 17%, de acordo com a 

pesquisa. 

É raro encontrar crianças que estão fora dessa estatística. Somente 11% dos entrevistados 

nunca souberam que os filhos passaram por situação de constrangimento ou humilhação pela internet.  

Passar por situação de hostilidade, mesmo no ambiente virtual, pode trazer consequência para 

a vida da criança.  

"O bullying, seja ele pela internet ou não, é um fato de estresse crônico e isso pode provocar 

depressão, ansiedade e até dificultar a socialização", explica Dr. Francisco Assunção, livre docente da 

faculdade de medicina da USP e professor associado do instituto de psicologia da USP.  

Segundo a pesquisa, em 65% dos casos, as redes sociais foram usadas como ferramentas para 

praticar as agressões. Em seguida, aparecem os smartphones que são usados em 45% das ocorrências 

de bullying. 

No Brasil, os perfis na internet são usados em 70% das vezes que uma criança é atacada nas 

redes. Nesse quesito, o país fica atrás de apenas quatro países: Peru (80%), Argentina (74%), México 

(73%) e Malásia (71%). 

"Os pais devem saber o que os filhos estão fazendo na internet. Elas não podem ficar muito 

tempo navegando pelas redes sociais sozinhas. O ideal é determinar um período para essa atividade", 

explica Assunção. 

Em geral, o agressor é alguém que convive diariamente com a criança ou com o adolescente, 

principalmente colegas de classe. O ambiente escolar é o local onde acontecem 51% dos casos de 

bullying no mundo. 
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[...] 

Na média dos países da pesquisa, 76% dos entrevistados consideram que as políticas de 

conscientização e combate ao cyberbullying é insuficiente. Uma prova disso, é que 25% dos pais e 

responsáveis disseram que nunca terem ouvido falar nesse tipo de violência virtual.  

 

Reportagem retirada do site: 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-bullying-

virtual-contra-criancas-11072018 Acesso em: 08/06/19. 

IPSOS- Instituto de pesquisa e inteligência sediado na França 

USP- Universidade de São Paulo 

Atividade 1) Refazendo a leitura do texto, sublinhe as representações percentuais. 

 

Atividade 2) Transcreva aqui as taxas percentuais, representando-as em forma de 

fração. 

 

Atividade 3) Represente agora as frações da atividade 2 na forma de fração irredutível. 

 

Atividade 4) O que significa esse dado apontado na pesquisa: “No Brasil, os perfis na 

internet são usados em 70% das vezes que uma criança é atacada nas redes.” 

 

 

Atividade 5) Qual  informação do texto mais te surpreendeu? 

 

 

 

 

 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-bullying-virtual-contra-criancas-11072018
https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-bullying-virtual-contra-criancas-11072018
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ANEXO A – MANCHETES PESQUISADAS DO ITEM 4.4.2 

 

 

Problema social, bullying afeta metade das crianças do mundo 

 

Mesmo diante do sofrimento e da humilhação, jovens conseguem transformar a dor 

em impulso para recuperar a autoestima e ter uma vida melhor 

https://noticias.r7.com/educacao/problema-social-bullying-afeta-metade-das-criancas-

do-mundo-26092018 

Por Michele Roza 

 24/09/2018 - 11h16 (Atualizado em 26/09/2018 - 12h34) 

 

Quatro em dez professores já ajudaram alunos vítimas de bullying virtual 

Dado está em uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, divulgada nesta quarta-

feira, 22; coordenadora do levantamento alerta para necessidade de prevenção 

https://veja.abril.com.br/educacao/quatro-em-dez-professores-ja-ajudaram-alunos-

vitimas-de-bullying-virtual/ 

Por Da Redação 

access_time23 ago 2018, 08h24 

 

Justiça manda SP indenizar garota que sofria bullying na escola 

Em uma das agressões, os alunos chegaram a organizar um abaixo-assinado para tirá-

la da sala; reparação por danos morais foi fixada em 8 000 reais 

https://veja.abril.com.br/brasil/justica-manda-sp-indenizar-garota-que-sofria-bullying-

na-escola/ 

Por Estadão Conteúdo 

access_time27 jun 2018, 19h42 - Publicado em 27 jun 2018, 16h48 

https://noticias.r7.com/educacao/problema-social-bullying-afeta-metade-das-criancas-do-mundo-26092018
https://noticias.r7.com/educacao/problema-social-bullying-afeta-metade-das-criancas-do-mundo-26092018
http://noticias.r7.com/educacao
https://veja.abril.com.br/educacao/quatro-em-dez-professores-ja-ajudaram-alunos-vitimas-de-bullying-virtual/
https://veja.abril.com.br/educacao/quatro-em-dez-professores-ja-ajudaram-alunos-vitimas-de-bullying-virtual/
https://veja.abril.com.br/brasil/justica-manda-sp-indenizar-garota-que-sofria-bullying-na-escola/
https://veja.abril.com.br/brasil/justica-manda-sp-indenizar-garota-que-sofria-bullying-na-escola/
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Bullying: agressão que impacta todos 

No Dia Nacional de Combate ao Bullying, é importante lembrar as estratégias para 

combater esse tipo de agressão 

Por: Heloise Barreiro em 06/04/19 às 10H00, atualizado em 05/04/19 às 20H24 

 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/noticias/2019/04/06/NWS,100922,70,13

58,NOTICIAS,2190-BULLYING-AGRESSAO-QUE-IMPACTA-TODOS.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/noticias/2019/04/06/NWS,100922,70,1358,NOTICIAS,2190-BULLYING-AGRESSAO-QUE-IMPACTA-TODOS.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/noticias/2019/04/06/NWS,100922,70,1358,NOTICIAS,2190-BULLYING-AGRESSAO-QUE-IMPACTA-TODOS.aspx

