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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como propósito expor as atividades pensadas durante o Programa 

de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II na área dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental desenvolvidas em uma turma de1º ano do Ensino Fundamental da rede 

municipal do Rio de Janeiro. A turma, composta por 26 alunos com idades entre 6 e 7 

anos, funcionava em um turno único. As atividades realizadas ao longo do segundo 

semestre de 2016 com a turma 1104 tiveram como objetivo contribuir para a 

diminuição das práticas de bullying e racismo e por consequência diminuir as 

agressões físicas, uma vez que os conflitos se iniciavam através de agressões verbais 

e evoluíam para agressões físicas. As atividades também buscaram valorizar a cultura 

do povo negro e elevar a autoestima principalmente das alunas negras da turma. Para 

atingir tais objetivos, fez-se uso de recursos didáticos como a utilização de músicas, 

livros de histórias infantis, livros animados,  slides mostrando a cultura do povo negro, 

giz de cera que busca se aproximar do tom de pele e apresentação de dança. 

 

Palavras-chave: Bullying. Racismo.  Autoestima. Violência escolar. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação pessoal e relevância do assunto. 

O presente trabalho reúne o resultado de diversas experiências pedagógicas 

propostas a uma turma de primeiro ano do ensino fundamental e foi realizado sob a 

orientação do Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II, campus 

Engenho Novo I. O objetivo das intervenções era discutir com os educandos a 

importância do respeito às diferenças de seus pares. 

Iniciei minha prática docente em setembro de 2015, em uma turma de 

Educação Infantil (EI), denominada de EI-14. Esta turma, até a minha chegada, já 

havia trocado de professora três vezes, eu estava sendo a quarta em um período de 

oito meses. Encerramos o ano letivo de 2015, e para evitar mais uma troca de 

professora, a gestão da escola solicitou que eu seguisse com a mesma, que agora se 

chamaria 1104 no ano que se seguiu em 2016. 

A escola na qual tenho origem, o CIEP Maestro Heitor Villa Lobos, pertence a 

10a  Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e está situada no bairro de 

Santa Cruz, na comunidade do Antares. Funciona em um turno único, das 

07:30h da manhã às14:30h. . 

A instituição possui 36 turmas, sendo 22 referentes aos anos iniciais, 9 turmas 

de Educação Infantil, 2 classes especiais, 3 turmas de 6ºano experimental e atende a 

aproximadamente 830 crianças. 

A maior parte dessas turmas fica acomodada em salas no prédio principal, 

duas turmas de Educação Infantil foram acomodadas em um prédio anexo (este 

prédio no projeto original seria usado como casa do morador da escola) e outras três 

turmas dos Anos Iniciais foram acomodadas em salas improvisadas no pátio (destas 

três apenas uma é de alvenaria, as outras duas foram construídas com tapumes de 

madeiras e uma delas ainda está sem uma das paredes). 

A estrutura do CIEP também é composta por um amplo refeitório, um jardim 

de inverno, uma quadra poliesportiva coberta, uma quadra de vôlei, um anfiteatro, um 

parquinho, uma secretaria, uma sala de informática (a mesma não é utilizada, pois 

nenhum dos computadores funciona), uma sala de leitura, uma direção, uma copa e 

11 banheiros. 



13 
 

1.2 A turma 1104 

Iniciamos o ano letivo de 2016 com 26 alunos e, destes, 16 eram oriundos da 

minha própria turma de Educação Infantil (EI) do ano anterior e outros 10 vieram da 

sobra de outra turma de EI que havia sido dissolvida e redistribuída entre as turmas 

de primeiro ano.  

Todos os alunos receberam da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, em seu 

primeiro dia de aula, um kit escolar composto por quatro cadernos pequenos com 

pauta, um caderno de desenho, uma caixa de lápis de cor, uma caixa de giz de cera, 

um estojo de caneta hidrocor, uma tesoura, um apontador, uma caneta, uma borracha, 

e dois lápis. Além deste kit, os alunos também receberam os cadernos pedagógicos 

(material didático próprio da rede municipal) referentes ao primeiro bimestre. 

Logo na primeira reunião com os responsáveis da turma, falei sobre o direito 

dos alunos levarem os kits para casa, mas sugeri que os mesmos deixassem alguns 

dos materiais como giz de cera, cola, lápis de cor e tesoura na escola, para serem 

utilizados durante as atividades propostas em sala de aula. Os responsáveis, cientes 

da realidade precária de material da escola, aceitaram minha proposta, exceto um, o 

que não interferiu de maneira expressiva na minha proposta. 

Passadas algumas semanas do início das aulas, infelizmente uma grande 

parte da turma já estava sem lápis, cadernos e sem o caderno pedagógico. Diante 

desta situação fiquei extremamente preocupada, pois sem o material didático básico, 

o trabalho tornava-se mais complicado. 

Outra reunião foi marcada, e neste momento percebi alguns responsáveis 

dispostos a formarem uma parceria comigo a fim de obterem resultados mais 

satisfatórios na educação de seus filhos.  No entanto, também havia outro grupo que 

me pareceu não perceber a relevância da minha fala em relação à reposição dos 

materiais didáticos e na conscientização das crianças em zelar por eles. 

No decorrer de todo o primeiro bimestre, o número de alunos que levava o 

lápis e o caderno para a escola era baixo, alguns até chegavam de mochilas, mas 

estas estavam, na maioria das vezes, vazias. Foi preciso muita conversa com os 

alunos e também com os responsáveis, para que este percentual fosse diminuindo 

aos poucos. Já no segundo bimestre, ao receber os novos cadernos pedagógicos, 

mudei de estratégia e optei por deixá-los na sala de aula. Mesmo assim, por vezes, 
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alguns apareciam rasgados, sujos e rabiscados, e isto era o suficiente para 

rapidamente gerar muitos conflitos na turma, agressões físicas e xingamentos.   

Conforme conversava com os alunos a respeito da importância do cuidado 

com os materiais pessoais, comecei a orientá-los sobre a importância de se preservar 

os materiais e objetos da sala de aula também. Assuntos como não riscar as paredes, 

mesas e cadeiras, arrancar as cortinas e não rasgar os murais e livros de história 

infantis, que ficavam à disposição deles, eram abordados com frequência. 

No projeto original do CIEP foram projetadas amplas salas de aula, porém 

devido  à necessidade de atender um número maior de crianças, algumas destas salas 

foram divididas ao meio. A sala da minha turma 1104 era uma dessas. Medindo 

aproximadamente 4 metros de largura por 4 metros de comprimento, às vezes era 

desagradável e cansativo permanecer sete horas por dia, em um espaço de 16m² com 

26 crianças acomodadas de maneira apertada (pois as cadeiras e mesas ficavam 

muito próximas umas das outras), com os vidros de algumas janelas quebrados 

devido ao vandalismo local, um único ventilador funcionando e ainda acompanhar o 

pouco do que conseguia desenvolver ser destruído rapidamente. 

Sempre busquei minimizar esses problemas de espaço físico, tentando 

organizar a sala em grupos de maneira mais confortável e aconchegante para todos, 

mas percebia que eles não entendiam ainda a importância de se estar em um 

ambiente agradável para o estudo e como consequência não preservavam os 

materiais e o espaço escolar. Após meses de muita conversa, esse tipo de problema 

de danos aos materiais foi reduzindo aos poucos. Alguns alunos passaram a 

demonstrar até mais interesse e capricho para realizar as atividades, pois sabiam que 

estas eram frequentemente expostas nos murais da sala ou do corredor.  

Além das questões de valorização de seus materiais e do espaço escolar, 

outro problema que diagnostiquei que deveria trabalhar com esta turma era o aspecto 

do relacionamento interpessoal. Uma característica marcante de parte deste grupo, 

desde o ano anterior era a violência física e verbal. Entretanto, agora no primeiro ano, 

logo percebi um aumento de muitos problemas relacionados a esse aspecto.  Em 

razão deste comportamento agressivo referente a um grupo da turma, eu gastava 

grande parte do tempo amenizando o clima tenso dentro da sala de aula. A princípio, 

minha estratégia era conversar individualmente com as partes envolvidas na 
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confusão, mas, antes mesmo de terminar de falar com estas crianças, um novo conflito 

já tinha se iniciado com outros alunos em outra parte da sala.  

Percebi que alguns de meus alunos não sabiam se expressar calmamente ou 

dialogar. Toda situação de desavença era resolvida através de gritos, ofensas, socos, 

chutes, beliscões e mordidas. Presenciando numerosos episódios de violência, já não 

me sentia como professora, mas sim, um sujeito apaziguador. A situação na qual me 

encontrava me incomodava, pois tinha consciência dos prejuízos em relação ao 

conteúdo pedagógico que, algumas vezes, ficava atrasado por tantas interrupções, e 

também dos possíveis prejuízos psicológicos e emocionais decorrentes das 

constantes ofensas sofridas por uma parte de alunos da turma. 

No decorrer do ano letivo os laços afetivos entre professor e aluno e entre 

alunos vão se fortalecendo e, com isso, pude perceber alterações de comportamentos 

e atitudes de alguns. Dentro desta turma havia uma aluna em especial que 

apresentava a capacidade de incutir a sua opinião sobre a dos demais e destacava-

se com seu perfil de liderança. Porém, para a minha infelicidade e a de algumas 

crianças da turma, esta capacidade vinha sendo utilizada para discriminar e ofender 

alguns colegas. Após inúmeros episódios de conflitos protagonizados pela aluna 

agressora, passei a observar com mais atenção o comportamento dos alunos vítimas 

dessa situação. Estes começaram a apresentar alterações em seus comportamentos, 

apresentando-se de maneira mais entristecida, o choro ocorrendo com facilidade 

durante as aulas e mostrando-se desmotivados em participar de algumas atividades 

propostas. Em determinados momentos percebi que a principal vítima deste grupo 

buscava se afastar da aluna autora dos xingamentos, mas, devido ao tamanho da 

sala, se manter distante não era possível.   

Observando os sinais apresentados pela vítima principal, deixei de encarar 

esses comportamentos como brigas isoladas entre alunos e comecei a perceber uma 

perseguição sistemática da aluna provocadora com alguns, e mesmo sendo 

repreendida por mim, a aluna tornava a repetir os maus tratos de maneira mais 

escondida, obtendo o apoio de colegas ou de outros que, apesar de parecerem 

incomodados, não tomavam partido. Detectando que essa aluna não era a única que 

se comportava dessa forma perturbadora, presumi que o bullying estava presente na 

minha realidade. 
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Outra situação também chocante que presenciei envolvendo outro grupo de 

meninas foi encontrar uma das minhas alunas negras chorando em um canto da sala 

e desejando ser branca após ter sido ofendida por uma colega de classe devido a sua 

cor. Esse episódio de ofensa e  discriminação, que já havia ocorrido outras vezes com 

essa mesma aluna, me fez perceber o quanto estava baixa sua autoestima (e não só 

a dela),  e ainda  que as meninas eram as principais atingidas. Com esse cenário, me 

dei conta que além de bullying, eu estava lidando diretamente com casos de racismo 

entre alunos de primeiro ano do ensino fundamental.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Discutir com os alunos da turma 1104 a importância do respeito às 

diferenças físicas, sociais, culturais e econômicas.  

2.2 Objetivos Específicos 

• Sensibilizar os educandos sobre o bullying utilizando diferentes recursos 

pedagógicos; 

• Proporcionar momentos de reflexão sobre o bullying, o racismo e a violência 

escolar ajudando a construir novos hábitos. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 Analisando toda a situação problema desta turma de primeiro ano, meu 

trabalho visa abordar o tema bullying, bem como a origem do termo e seu significado, 

os índices geográficos nacionais referentes às práticas de bullying, suas 

consequências e as medidas que algumas escolas e/ou cidades adotaram com a 

intenção de diminuir tais práticas que atualmente são tão comentadas nas mídias de 

comunicação e conversas informais. Buscar entender a realidade dos alunos da turma 

1104 e atingir resultados positivos em relação a suas atitudes e comportamentos. 

Optei por este tema porque já estava convivendo com a turma há alguns 

meses. Neste período percebi que as crianças se agrediam constantemente e 

geravam uma série de conflitos durante o horário escolar. Normalmente os conflitos 

iniciavam-se através de agressões verbais e evoluíam para agressões físicas. 

Presenciando inúmeros conflitos da turma no ambiente escolar, percebi que o 



17 
 

conteúdo pedagógico estava sendo prejudicado, pois gastava grande parte do tempo 

auxiliando nas conciliações. 

É preciso estar atento às falas de nossos alunos. Foi através da observação 

de suas falas que pude perceber a prática de bullying na turma. Havia alunos sofrendo 

pela cor da sua pele, peso ou qualquer outra característica física.  Também sofriam 

pela aparência de seus familiares, local no qual viviam, sua dicção, por ser mais 

emotivo, por seus hábitos de higiene pessoal, ou qualquer outro motivo que fugisse 

aos padrões pré-estabelecidos por eles.   

 Outros perseguidos são os nerds, os que têm sotaque, jeito efeminado. Ou 
sensíveis nos casos dos meninos ou masculinizados e grosseiros, no caso 
das meninas, ou aqueles que são diferentes das maiorias dos alunos. Os 
agressores normalmente maltratam suas vítimas, constrangendo-as com 
zombarias, “zoações” ou “ sacanagens” ou valendo-se de gestos, expressões 
faciais, risadinhas irônicas ou olhares ameaçadores. Na maioria dos casos, a 
vítima sente-se isolada e excluída do convívio dos colegas, seja por seja por 
ter o  moral rebaixado, seja pela rejeição a ela que os grupos manifestam, 
uma vez que não querem entre eles alguém “ tão fraco ou indefeso” ou temem 
que ao apoia-la, tenham que enfrentar os seus agressores e tornem-se 
próximas vítimas. (FANTE, 2008, p. 37). 

  

Em geral as vítimas do bullying são agredidas gratuitamente, pois não 
costumam cometer nenhum ato que motive as agressões. Normalmente 
acontece por motivos discriminatórios como etnias diferentes, ser bom aluno 
e tirar boas notas, ser frágil ou muito pequeno, usar óculos, possuir atitudes 
afeminadas para homens ou masculinizadas para mulher, ou seja, por seu 
porte físico, suas atitudes e valores. (PEREIRA, 2009, p. 29). 

 

Em 2009 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística firmou uma parceria 

com o Instituto de Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar  (PeNSE) e com o 

Ministério da Saúde,  e iniciou uma pesquisa para apurar os diversos fatores 

comportamentais de risco e proteção à saúde dos adolescentes, juntamente aos 

escolares do 9º ano do ensino fundamental de todas as capitais brasileiras e também 

do Distrito Federal, de escolas públicas e privadas, objetivando ampliar os 

conhecimentos sobre as características de saúde da população brasileira. Dentre as 

perguntas presentes nos questionários, havia perguntas referentes ao bullying e a 

envolvimentos em brigas nas dependências da escola onde pelo menos um dos 

participantes tivesse sido agredido fisicamente. 

Segundo os resultados da pesquisa do IBGE de 2009, a violência, por ter se 

caracterizado como um fenômeno social, parece ser inevitável que não atinja o espaço 

escolar e se expresse no cotidiano por meio de atitudes de intolerância e 
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individualismo entre as mais diversas formas. Afirma ainda que as variadas 

expressões de violência costumam permear, de forma contundente ou sutil, o 

relacionamento estabelecido na comunidade escolar e o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas como um reflexo ou uma forma de reprodução da vida social. 

O gráfico abaixo mostra os índices de violência no ano de 2009 referentes a 

pessoas do sexo masculino que estiveram envolvidas em brigas onde alguém tenha 

sido agredido fisicamente. A capital do estado do Paraná, Curitiba ocupou a primeira 

colocação com 24,3% dos escolares envolvidos em conflitos. Em segundo lugar a 

capital Goiânia com o percentual de 21,4% e na terceira colocação Cuiabá com 20,6% 

de envolvimento. A capital do Rio de janeiro apresentou um índice bem próximo, com 

20,4% de participação em conflitos. 

 

FIGURA 1- Escolares do sexo masculino envolvidos em briga na qual alguém foi 

agredido fisicamente 

 

 

Quando a questão refere-se à frequência nos últimos 30 dias dos alunos do 

9º ano do ensino fundamental que se sentiram humilhados por provocações de 

colegas da escola, ao analisar os dados por sexo e dependência administrativa da 
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escola, a capital que lidera o ranking é Belo Horizonte, com 6,9 por cento, em segundo 

lugar está a capital do estado de Roraima, Boa Vista com o percentual de 6,5 por 

cento e em terceiro está a capital Rio Branco com 5,7 por cento de alunos que 

deixaram de ir à escola por estar sofrendo humilhações. Ocupando a última colocação 

está a capital do estado do Tocantins, com 3,5 por cento.  

Analisando os dados por sexo, os resultados se dispõem de uma maneira 

diferenciada. As meninas que mais deixaram de frequentar o espaço escolar foram as 

belo-horizontinas:  cerca de 6,6 por cento. Na segunda colocação estão as 

goianienses e paulistanas com 5,6. Observando os índices masculinos, os 

brasilienses estão em primeiro lugar com 9,2 por cento de seus escolares deixando 

de frequentar as escolas e os boavistenses  ocupam a segunda colocação com 8,2 

por cento. 

Percebendo a relevância do tema a PeNSE, em parceria com o IBGE, realizou 

uma nova pesquisa em 2012. Nesta edição, diferentemente da anterior que só 

abordou as escolas das capitais, foram recolhidas amostras também das Grandes 

Regiões dos estados, atingindo assim um público maior. 

 

Quadro 1: Tabela comparativa PeNSE 2009 X PeNSE 2012 

 PeNSE  2009 PeNSE 2012 

Números de escolas 1.453 2.842 

Número de Turmas 2.175 4.091 

Número de alunos 63.411 109.104 

 Fonte: A autora, 2017. 

 

A pesquisa realizada pela pesquisadora Lúcia Cavalcanti Williams, da 

Universidade Federal de São Carlos, com 239 alunos do ensino fundamental em São 

Carlos, apontou que cerca de 70 por cento das crianças e adolescentes envolvidos 

em bulliyng nos espaços escolares sofrem algum tipo de castigo corporal em casa. 

Segundo Willians as crianças vítimas de violência severa em casa têm oito vezes mais 

chances de se tornar vítimas ou autores de bullying. 

Para ela, o castigo corporal é o método disciplinar mais antigo do planeta. Mas 

não torna as crianças obedientes a curto prazo, não promove a cooperação a longo 
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prazo ou internalização de valores morais, nem reduz a agressão ou o comportamento 

antissocial.  

Segundo a pesquisa do IBGE e PeNSE 2012, proporção de meninas do 9º 

ano do ensino que informaram agressão por adultos da família foi de 11,5%. 

 

Figura 2- Tipos de agressões sofridas por escolares 

 

 

Na pesquisa de 2012, os índices denotam que os escolares que se sentiram 

humilhados por provocações de colegas da escola estão concentrados em maior 

proporção nas regiões Sudeste e Sul.  Segundo as informações coletadas, os meninos 

de ambas as regiões vêm sofrendo mais com o bullying do que as meninas, com cerca 

de 8,3 por cento. Já as meninas da região Sul sofrem mais do que as meninas da 

região Sudeste,  8,1 e 7,3 por cento respectivamente. 

Segundo esta pesquisa, em torno de 7 por cento dos adolescentes do 9 º ano 

pesquisados se sentiram humilhados sempre ou quase sempre. Se compararmos os 

dados das pesquisas de 2009 e 2012, perceberemos que houve aumento nos 

conjuntos das capitais, declarando ter sofrido bullying em 2009, 5,4 por cento contra 

6,9 por cento em 2012. 
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Figura 3- Escolares que sentiram-se humilhados por provocações de colegas de escola 

 

A pesquisa mais recente realizada pelo IBGE e PeNSE foi no ano de 2015. 

Neste ano a PeNSE optou por acrescentar mais uma pergunta ao questionário 

utilizando o termo bullying de maneira isolada. A intenção era medir o nível de 

entendimento dos respondentes sobre o termo já que o Ministério da Educação e o 

Ministério da Saúde vêm utilizando-o.  No entanto, as verificações seriam realizadas 

como nas pesquisas anteriores através das perguntas que usassem termos como 

esculachar, zoar, mangar, intimidar e caçoar. (IBGE, 2015, p. xx). 

Segundo os dados da pesquisa mais recente, 7,4 por cento dos alunos 

brasileiros afirmaram se sentir humilhados através de provocações feitas por seus 

colegas de classe. Quando comparados os resultados de meninos e meninas 

percebemos que a diferença é mínima, sendo de 7,6 por cento para eles e 7,2 por 

cento para elas. Quando essa análise é feita verificando os índices por regiões, a 

região Sudeste apresenta o maior percentual: 8,3. E quando analisamos os índices 

da região, os dados apontam para o estado de São Paulo, com 9,0 por cento de alunos 

sofrendo humilhação e constrangimento. (IBGE, 2015, p. xx). 

Está previsto na Constituição Federal de 1988, capítulo VIII, artigo 227:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.” (BRASIL, 1988, p. xx).  
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Tendo como referência este artigo e os dados das três pesquisas realizadas 

pelo IBGE e PeNSE, acredito que pesquisar o tema Bullying seja de extrema 

importância uma vez que, ao sofrer humilhações constantes, o direito da criança está 

sendo violado pelo praticante, e também pelos funcionários da escola que presenciam 

essas ações e as ignoram.  

Vale ressaltar que apesar das três pesquisas do IBGE utilizadas neste 

trabalho terem sido realizadas em turmas do 9º ano (anos finais), os resultados obtidos 

revelam a importância em abordar o tema bullying com esses jovens. Contudo, 

acredito que o tema também deva ser tratado nas turmas dos anos iniciais, fazendo 

uso de diferentes recursos pedagógicos com a intenção de tornar o tema 

compreensível para a faixa etária atendida.  Se a prática do bullying começa a se 

apresentar nesse segmento de maneira expressiva, cabe a nós, educadores, agirmos 

para ao menos minimizar essas práticas em nossas salas de aulas.  Devemos também 

buscar ações que ocorram dentro das escolas e que venham a orientar os alunos 

ainda pequenos, para que estes cheguem a adolescência conscientes das 

consequências da prática do bullying. 

Espero que este trabalho sirva como uma ferramenta auxiliadora na prática 

de outros profissionais da área da educação que venham, assim como eu, a conviver 

com turmas que precisem de orientação em relação ao respeito ao próximo. 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para dar embasamento a este trabalho farei uso de algumas considerações 

que evidenciem a identificação da prática do bullying no cotidiano escolar. Para isto, 

explorarei a origem e  o significado do termo bullying, os tipos de bullying, a diferença 

entre bullying e violência e tipos de violência. Além disso, buscarei respaldo na 

Constituição Federal, nas legislações estaduais e municipais e pesquisas oficiais. 

 

4.1 Bullying  

Segundo Fante (2008), a origem da palavra inglesa bully  pode ser traduzida 

como valentão, tirano e brigão. Como verbo, bullying tem o significado de tiranizar, 

amedrontar, brutalizar, oprimir e o substantivo bullying descreve o conjunto de atos de 
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violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo 

ou grupo de indivíduos contra outros incapazes de se defender a intimidação. Tem 

como características a prepotência e o abuso de poder.  

Durante a realização da conferência internacional Online School Bullying and 

Violence, realizada de maio a junho de 2005, foi determinada a utilização do termo 

Bullying devido à  complexidade em  traduzi-lo para inúmeras línguas. Países como 

Alemanha, França, Espanha, Portugal, Brasil entre outros, encontraram dificuldades 

para identificar um termo na língua materna que fosse correspondente ao bullying. 

  

Aqui no Brasil, usamos essa palavra da língua inglesa, pois não se encontrou, 
no vocabulário da língua portuguesa, um termo que conseguisse exprimir 
adequadamente tudo o que o bullying significa. Além disso, o uso do mesmo 
rótulo em diferentes países facilita a comunicação. (RISTUM, 2009, p. 98). 

 

Essa palavra inglesa é de origem latina, e corresponde em português à 

palavra -bolinagem. Ambas vêm do verbo latino “Bullinare”, que em português significa 

bulinar, com o sentido de mexer, incomodar, intimidar e assediar.  

Segundo Lopes Neto (2005), a definição de bullying abrange todas as atitudes 

agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas 

por um ou mais estudantes contra outro(s) causando dor e angústia e executadas 

dentro de uma relação desigual de poder. Essa diferença de poder relacionada ao 

bullying pode ser consequência de diferentes idades, tamanhos, desenvolvimento 

físico ou emocional ou do maior apoio dos demais estudantes. 

Já pra Fante (2005) o bullying acontece de forma velada por meio de um 

conjunto de comportamentos cruéis, intimidadores e repetitivos contra uma mesma 

vítima e com grande poder destrutivo, pois fere a área mais preciosa, íntima e 

inviolável do ser:  a alma. De acordo com Constantine (2004, p.69),  

[...] bullying não são conflitos normais ou brigas que ocorrem entre os 
estudantes, mas verdadeiros atos de intimidação preconcebidos, ameaças, 
que, sistematicamente, com violência física e psicológica, são repetidamente 
impostos a indivíduos particularmente mais vulneráveis e incapazes de se 
defenderem, o que leva na maioria das vezes a uma condição de sujeição, 
sofrimento psicológico, isolamento e marginalização.  

 

Para Pereira (2009, p.28) o bullying  

[...] se manifesta através de insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações 
que magoam profundamente, acusações injustas, tomar pertences, meter 
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medo, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de 
outros alunos, levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e 
materiais.  

 

Ainda segundo Pereira (2009), para os agressores os atos de bullying são 

divertidos porque humilham a pessoa vitimada. Quando esta aceita de forma pacífica, 

torna-se alvo de chacota também para outros alunos. Os agressores se sentem bem, 

pois para a sua turma são poderosos, se satisfazem ao ver o riso dos colegas ou 

muitas vezes se sentem vingados pela pelas agressões ou humilhações que sofrem 

em outros ambientes, pessoais ou familiares ou simplesmente porque a educação que 

recebem dos pais serve de incentivo a violência, neste caso dando-lhes prazer ao ver 

o sofrimento da vítima.  

Para Neto (2005) o termo bullying refere-se a comportamentos agressivos que 

ocorrem nas escolas e que são tradicionalmente admitidos como naturais sendo 

habitualmente ignorados ou não valorizados, tanto por professores, quanto pelos pais. 

 

4.2 Bullying e violência na escola 

Para um melhor entendimento sobre o termo que recentemente ganhou 

espaço no Brasil, a princípio ele não foi bem aceito pelo senso comum por considerá-

lo desnecessário, pois  entendia-se bullying como uma nova nomenclatura para a 

indisciplina, brincadeiras próprias da idade ou até mesmo agressões corriqueiras e 

casuais. 

O bullying está divido em três categorias: o bullying direto, o bullying indireto 

e o cyber bullying. Todos os tipos de bullying são prejudiciais a todas as pessoas 

envolvidas, porém a vítima é a principal afetada. O bullying direto ocorre quando a 

vítima é atacada diretamente pelo agressor, sendo mais utilizado entre os meninos 

com agressões físicas como bater, chutar, tomar pertences, dar empurrões e praticar 

roubos acompanhadas de  atitudes verbais  tais como insultos, apelidos pejorativos 

que ressaltam defeitos ou evidências e atitudes de discriminação, expressões e 

gestos que geram mal a estas vítimas. 

De acordo com Gabriel Chalita (2008), o bullying indireto leva a vítima ao 

isolamento social, desenvolvendo uma atitude de insegurança e dificuldade de se 

relacionar, muitas vezes tornando-se uma pessoa retraída e indefesa. Geralmente o 
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bullying indireto é a forma mais adotada entre o sexo feminino e crianças menores. As 

estratégias utilizadas são atitudes de indiferença,  difamação, fofocas, rumores 

degradantes sobre vítimas e familiares, entre outros. 

O cyberbullying, por sua vez, é uma versão do bullying indireto que fruiu da 

disseminação dos meios de comunicação e da internet. Com essas facilidades, 

comentários cruéis e impiedosos sobre  terceiros se propagam com rapidez. Nesta 

forma de bullying o agressor encobre sua identidade e maltrata os colegas através de 

páginas na internet.  

Segundo Fante (2005), o bullying dentre todos os tipos de violência ocorridos 

na escola, é o mais preocupante por sua crescente disseminação entre os estudantes, 

chegando a atingir formas quase que epidêmicas. A ação nociva do bullying causa 

grandes traumas às pessoas que estão envolvidas na situação, podendo gerar 

doenças psicossomáticas (as doenças psicossomáticas são causadas ou agravadas 

por problemas emocionais ou sentimentos como raiva, ansiedade, angústia, medo ou 

desejo de vingança, podendo  ocasionar doenças reais e físicas como depressão, dor 

de barriga, diarreias ou tremores), transtornos mentais (disfunção significativa no 

pensamento, controle emocional e comportamento de alguém, o que muitas vezes 

compromete sua habilidade de se relacionar com outros e de administrar as várias 

atividades do dia a dia), psicopatologias graves, (são algumas psicopatologias o 

transtorno de compulsão alimentar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtorno 

do pânico, transtorno obsessivo compulsivo - TOC, entre outros) além de estimular a 

delinquência e o abuso de drogas. 

Em uma pesquisa feita por Pereira (2009) ela cita Fante (2005), onde 

esclarece a dúvida de muitas pessoas sobre o bullying ser um fenômeno apenas 

pertencente ao ambiente escolar. Ela diz que há um consenso de que o bullying é um 

fenômeno que não é exclusivo de um único ambiente, podendo acontecer em 

qualquer lugar onde exista relação interpessoal, ou seja, na família, no trabalho, no 

clube, nos asilos de idosos, nas prisões, nas forças armadas, na escola entre outros. 

Reforçando a existência de bullying em outros ambientes, Fante (2005) afirma 

que está presente também no meio familiar:  irmão, pais ou cônjuges que de forma 

autoritária e cruéis procuram controlar a vida das vítimas impondo-lhes suas opiniões 

e minar sua autoestima.   
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No decorrer deste trabalho, mencionei algumas vezes que os alunos da turma 

1104 praticam diversos tipos de violência, agressões e bullying com os colegas de 

classe. Para entender melhor os termos que venho utilizando com frequência,  

pesquisei a definição no   dicionário Aurélio da palavra violência: 1- estado daquilo 

que é violento, 2- ato violento, 3- ato de violência, 4- veemência, 5-  irascibilidade, 6- 

abuso da força, 7- tiranias; opressão, 8- Constrangimento exercido sobre alguma 

pessoa para obriga-la a fazer um ato qualquer, coação. Ainda segundo o dicionário 

Aurélio, o termo agressão significa 1- ação de agredir, 2- pancada; 3- ferimento, 4- 

insulto. 

Vivemos em uma sociedade violenta. Mesmo quando não residimos em um 

bairro considerado de risco temos a falsa sensação de não estarmos tão vulneráveis 

quanto às pessoas que vivem nas comunidades. Mas também somos contaminados 

com a violência através dos programas de televisão, internet, filmes, desenhos, jogos 

eletrônicos e também no convívio social.  Imersos em uma sociedade abundante em 

tecnologia, passamos a conviver mais com atos de violência. Quando a 

violência é banalizada ou não é identificada como sintoma de patologia social, corre-

se o risco de transformá-la num valor cultural que pode ser assimilado pela criança ou 

pelo jovem como forma de ser, um modo de autoafirmação. (LEVISKY,1998). 

O autor Michaud (1989, p.8, grifo do autor) descreve o termo violência a partir 

da sua origem e, segundo ele,  

[...] violência vem do latim violentia, que significa violência, de caráter violento 
ou bravio, força. O verbo violare, significa tratar com violência, profanar, 
transgredir. Tais termos devem ser referidos a vis, que quer dizer força, vigor, 
potência violência, emprego da força física, mas também quantidade, 
abundância, essência ou caráter essencial de uma coisa.  

 

 Bobbio, Matteucci e Pasquino (1991) explicam o termo de uma maneira mais 

abrangente:  para eles violência é a intervenção física de um indivíduo ou grupo contra 

outro indivíduo ou grupo (ou também contra si  mesmo). Para que ocorra violência é 

necessário que a ação física seja voluntária. 

Ao contrário do que pensam Bobbio, Matteucci e Pasquino (1991), Abromovay 

(2003) afirma em sua linha de pesquisa Juventude, violência e cidadania, 

desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) que há caráter acidental ou não intencional para a violência 
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[...] A intervenção física de um indivíduo ou grupo contra a integridade de 
outro(s) e também contra si mesmo – Abrangendo desde suicídios, 
espancamentos de vários tipos, roubos, assaltos e homicídios até a violência 
no trânsito, disfarçada sob a denominação de “acidentes” além das diversas 
formas de agressão sexual. Compreende-se igualmente, todas as formas de 
violência, verbal, simbólica e institucional. (AMBRAMOVAY; RUA, 2002 apud 
ABRAMOVAY, 2003, p.97). 

 

Sposito (1998), ao estudar as diversas formas de relação entre a violência e 

a escola, traz a seguinte definição para o termo violência: Violência é todo ato que 

implica ruptura de um nexo social pelo uso da força. Assim, atos anteriormente 

classificados como violação das regras disciplinares, antes tolerados pelos 

educadores como particulares ao seu desenvolvimento, podem hoje, de grosso modo, 

ser identificados como violentos. 

Fante (2005), pesquisadora da Questão da violência nas escolas, relata que 

mesmo na escola, espaço reservado para a educação e construção de valores, a 

presença de atos violentos é constante. Fante (2005, p. 157) define violência como 

“[...] todo ato praticado de forma consciente ou inconsciente, que fere, magoa, 

constrange ou causa dano a qualquer membro da espécie humana [...]”. 

Segundo os estudos de Morais, Charlot (1997) a violência escolar é 

classificada em três níveis, sendo o primeiro Violência, o segundo Incivilidades e o 

terceiro Violência simbólica ou institucional. 

• Violência- Golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, crimes e 

vandalismo; 

• Incivilidades- Humilhações, palavras grosseiras, falta de respeito 

(constrangimentos), 

• Violência simbólica ou institucional- Entendida como a falta de sentido 

em permanecer na escola por tantos anos, o ensino como desprazer, 

que obriga o jovem a aprender matérias e conteúdos alheios aos seus 

interesses, a imposição de uma sociedade que não sabe acolher seus 

jovens no mercado de trabalho, a violência das relações de poder entre 

professores e alunos. 
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4.3 BULLYING E A LEGISLAÇÃO  

 O direito das crianças e dos adolescentes à dignidade, respeito e integridade 

está garantido através da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e também no documento da convenção sobre os direitos das crianças 

das Organizações das Nações Unidas- ONU. 

O direito à dignidade está garantido na Constituição Federal de 1988 no 

capítulo VII , artigo 227 que diz: É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

Analisando o artigo 227, destaquei o termo dignidade e, o mesmo, segundo o 

dicionário Aurélio (autor, ano, p. xx), significa “[...] procedimento que atrai o respeito 

dos outros; Modo digno de proceder”. Através desta definição me remeti à realidade 

da turma 1104 e percebi que o direito à dignidade de muitos alunos estava sendo 

violado. E eu, enquanto professora da turma, se me mantivesse omissa a essa 

situação estaria compactuando para o não cumprimento da lei. 

O direito das crianças não serem discriminadas e serem respeitadas, além de 

estar garantido na constituição brasileira, foi também assegurado em 1989 na 

Assembleia Geral das Nações Unidas. Este direito foi certificado na primeira parte do 

documento, artigo 2o que diz:  

1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e garantir os direitos 
previstos na presente Convenção a todas as crianças que se encontrem 
sujeitas a sua jurisdição, sem discriminação alguma, independentemente de 
qualquer consideração de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 
outra da criança ou de seus pais ou representantes legais, ou da sua origem 
nacional, ética ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de qualquer 
situação. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1989, p. 6). 

 

Com a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, o direito 

da criança e do adolescente ser respeitado foi ratificado no artigo 17, que diz:  

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 e dos valores, ideias, e crenças dos espaços e 
objetos pessoais. (BRASIL, 1990).  
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E também no artigo 18: “[...] é 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).  

A cada respaldo legal que busco, percebo o quão violados emocionalmente e 

também legalmente meus alunos são diariamente por seus colegas de classe.   Cada 

ofensa, apelido ou brincadeira de mau gosto  ̶  como o bullying às vezes é chamado ̶  

feitas durante o dia , contribuía para que a autoestima dos meus alunos diminuísse 

cada vez mais, trazendo como consequência prejuízos no rendimento escolar deles e 

em alguns casos o isolamento de algumas crianças.   

Um trágico episódio ocorreu por consequência da prática do bullying na 

Escola Municipal Tasso da Silveira, localizada no bairro de Realengo na cidade do Rio 

de Janeiro em 7 de Abril de 2011. O jovem Wellington Menezes de Oliveira, na época 

com 23 anos, invadiu a escola armado e fez disparos contra as pessoas presentes, 

fazendo 12 mortos e deixando mais de 13 feridos. Segundo relatos de amigos 

próximos e familiares o motivo que levou o jovem a cometer esse crime foi o bullying 

que sofreu na época que estudou naquela escola.  

Sete meses após o ocorrido em Realengo, foi publicada a lei nº 6084  que 

criou o Programa de Prevenção e Conscientização do Assédio Moral e Violência nas 

escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. Após dois anos do episódio 

fatídico ocorrido naquela escola, o Governo do Estado do Rio de Janeiro instituiu a lei 

nº 6401/13 implementando a Semana de combate ao bullying e ao cyberbullying nas 

escolas públicas da rede estadual do Rio de Janeiro, que deverá ocorrer anualmente, 

na primeira semana do mês de abril. Durante esta semana deverão ser realizados 

estudos, palestras e outras atividades ou apresentações de caráter didático e de 

interação social objetivando conscientizar, prevenir e combater as práticas de bullying 

no ambiente escolar. 

Treze anos antes da implementação da lei nº 6401/13, o estado do Rio de 

Janeiro já se preocupava com o crescimento dos índices de bullying nas escolas 

estaduais e criou a lei estadual nº 3441/00 que institui o Programa de Prevenção da 

Violência nas escolas, com o objetivo de formar comissões de prevenção da violência 

nas escolas para discutir questões relacionadas à violência e suas causas e também 

possíveis soluções, desenvolver ações educativas e de valorização da vida dirigida a 

crianças, adolescentes e a comunidade. 
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Em novembro de 2001, foi promulgada a lei nº 3698, que dispôs sobre 

medidas preventivas para o combate a violência nas escolas estaduais e a ação de 

aliciadores de jovens para o uso de drogas na rede pública de ensino. O artigo 2º 

proíbe a realização, no âmbito das escolas anteriormente mencionadas, de qualquer 

atividade violenta, constrangedora, ou humilhante dirigida aos alunos, seja a que título 

for. 

Apesar do Governo do Estado do Rio de Janeiro ter sancionado diversas leis 

relacionadas ao bullying e à violência na escola, percebemos na tabela abaixo, 

referente à última pesquisa do IBGE (2015), alusiva às regiões Sudeste e Sul, regiões 

que segundo a mesma pesquisa, apresentaram os índices mais elevados de prática 

de bullying.  O Rio de Janeiro ainda precisa investir mais nessas políticas de 

prevenção e seguir  o exemplo do Estado do Espírito Santo, apresentando políticas 

proibitivas em cerca de 99,2 por cento de suas unidades escolares, ou do Estado de 

São Paulo, com seus 95 por cento de medidas políticas proibitivas.  O Rio de janeiro, 

dentre os sete estados destas regiões, apresenta 94 por cento de suas escolas com 

medidas proibitivas ao bullying. 

 

Figura 4: escolares frequentando escolas que afirmaram possuir alguma política, 
norma ou regra que proíba o bullying. 
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4.4   Racismo no Brasil 

Silva (2016) explica que a escravização dos povos africanos em nosso país 

continuou até o fim do século XIX. Neste período chegou ao Brasil a doutrina científica 

produzida na Europa denominada racialismo ou racismo científico, que procurou 

explicar através da biologia as diferenças humanas por meio da hierarquização da 

humanidade em raças desiguais, justificando o racismo e legitimando a violência da 

colonização e a escravização do negro africano. 

O racismo brasileiro [...] na sua estratégia e nas suas táticas age sem 
demonstrar a sua rigidez, não aparece à luz, é ambíguo, meloso, pegajoso, 
mas altamente eficiente nos seus objetivos. [...] não podemos ter democracia 
racial em um país onde não se tem plena e completa democracia social, 
política, econômica, social e cultural (MOURA, 1994, p. 160). 

 

  

  Segundo Santos(1984, p.20-22), a prática do racismo é um costume 

longínquo que teve início na civilização grega, perpassando pela idade média 

e chegando até a idade moderna,  quando se fundamentou na cor da pele. 

 A partir desta época, os países da Europa Ocidental tornaram-se senhores 
de três continentes: Ásia, África e América [...]. As circunstâncias forçaram os 
europeus a organizar gigantescas explorações de açúcar, tabaco, algodão e 
minérios nos três continentes. Nelas, forçado ainda pelas circunstâncias, 
instalou o trabalho escravo (SANTOS, 1984, p. 21). 

 

Pensamentos como o de Arthur de Gobineau (ano, p. xx apud SILVEIRA, 

2000, p.98)  

[...] um dos principais teóricos do racismo e defensor da raça ariana, ao 
analisar o futuro racial do Brasil, ratificava que a população brasileira estava 
danada a desaparecer por ser geneticamente degenerada e que a única 
maneira de conter essa degenerescência seria a imigração de europeus ao 
país. Para ele, a raça determina o futuro de uma nação, o que seria inviável 
para o Brasil pelo número significativo de negros na população. 

 

Devido a esse pensamento, houve um aumento da imigração europeia     

alternativa encontrada para “branquear” a população brasileira após a abolição da 

escravatura. O Brasil chega ao século XX abarrotado de preconceitos em relação à 

população negra, só havendo espaço na sociedade para o homem que se 

aproximasse do modelo ideal aceito pela sociedade: o branco cristão. (SILVA, 2016). 

A partir das décadas de 1930 e 1940, publicações de cunho sócio científico começam 

a surgir no cenário nacional com a intenção de negar a inferioridade dos negros e 

enaltecer a mistura de raças como uma característica positiva da nação. Dentre as 
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publicações, encontra-se a obra Casa Grande&Senzala, de Gilberto Freyre, onde o 

autor defende que o encontro das três raças havia resolvido o problema racial 

brasileiro e que, por meio da miscigenação, o brasileiro estava a caminho de produzir 

uma nova raça, sendo isto proposto como um aspecto positivo para o progresso do 

Brasil. 

Desde o término da escravatura, em 1888, instaurou-se na consciência das 
classes dominantes no Brasil uma preocupação persistente, aberta ou 
dissimulada, com a europeização e o branqueamento da sociedade brasileira. 
Foi no interior dessa corrente de pensamento que se formou a preocupação 
com a singularidade, a originalidade e o caráter positivo da mistura racial que 
havia resultado da escravidão. Foi essa corrente de pensamento que conferiu 
legitimidade científica e ideológica à miscigenação; que encontrou na mistura 
racial o segredo do ‘ethos brasileiro’; e transformou o mito da democracia racial 
num dos núcleos da ideologia dominante, nas relações de dominação-
apropriação internas e na imagem diplomática do país no exterior. (IANNI, 
1988, p. 443).  

 

Para Silva (2016), a ideologia da democracia racial veio a complicar a situação 

do(a) negro(a) no Brasil, pois transmitiu a ideia de relacionamento pacífico entre 

diversas etnias, deixando de fora a discussão sobre conflitos raciais. Essa teoria 

pouco tem influenciado na melhoria da condição dos (as) negros(as). Serve apenas 

para camuflar os conflitos étnicos existentes no país, permitindo que o segmento 

branco não reflita sobre o próprio comportamento discriminatório. Assim, o mito da 

democracia racial brasileira nega o preconceito e a discriminação e dificulta sua 

percepção por boa parte da população negra. 

Segundo Barbalho (1998), para poder liderar o novo momento econômico, 

social e político do país, o governo Vargas fez uso da teoria da democracia racial para 

desconstruir a imagem criada do mestiço como preguiçoso, insolente e pouco 

capacitado até aquele momento para adequá-lo ao modelo capitalista. 

D’Ávila (2006) afirma que neste mesmo período houve um esforço para tornar 

as escolas acessíveis aos pobres e negros, pois a maioria naquele momento era de 

excluídos.  A finalidade era utilizar a educação para “aperfeiçoar a raça” por acreditar 

que a população pobre e negra era, em quase sua totalidade, constituída por 

degenerados, além de “criar uma raça brasileira” saudável, culturalmente europeia, 

em boa forma física e nacionalista. 
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Apesar de Jorge Amado, Lamartine Bado, Dorival Caymmi, Ary Barroso, entre 

outros artistas buscarem exaltar a imagem romantizada do “mulato”, a maior parte da 

população ainda preferia ser branca. 

Somente em 1951, 63 anos após o fim da escravidão, Gilberto Freyre e Afonso 

Arinos encaminharam ao Congresso Nacional o projeto que previa penalidades para 

atos de discriminação em lugares públicos contra a pessoa em virtude de cor e raça, 

ficando conhecida como a Lei Afonso Arinos, que admitia o racismo no Brasil. 

(CARNEIRO, 1997). Todavia, apesar de reconhecer a importância da coação legal, 

esta não se faz suficiente para transformar pensamentos enraizados da população 

brasileira.  

Heringer (2002) declara que mesmo durante o período da ditadura militar 

(1960 a 1970), com a revogação das atividades políticas surgiram movimentos sociais, 

entre eles o movimento negro que, apesar das dificuldades para se organizar, estava 

decidido a combater a discriminação racial do Brasil. Graças a este movimento, em 

1982 o Programa de Ação a introdução da história da África e do negro no Brasil nos 

currículos escolares começaram a ser reivindicados. 

O Movimento Negro passou a intervir amiúde no terreno educacional, com 
proposições fundadas na revisão dos conteúdos preconceituosos dos livros 
didáticos; na capacitação dos professores para desenvolver uma pedagogia 
Inter étnica; na reavaliação do papel do negro na história do Brasil e, por fim, 
erigiu-se a bandeira da inclusão do ensino da história da África nos currículos 
escolares (DOMINGUES, 2007, p. 115). 

 

Somente em 2003 a temática África e afro-brasileiros nos currículos escolares 

foi implementada com a lei 10.639/2003, tornando obrigatório nas instituições oficiais 

e particulares, o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, enfatizando o estudo da 

história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 

e o negro na formação da sociedade nacional, valorizando a participação social, 

econômica e política na história do Brasil. 

 A Lei referente ao ensino da História e Cultura Afro-brasileira também considera 
questões éticas, pois estando inseridos no sistema formal de ensino, os afro-
brasileiros enfrentam problemas relacionados à preconceitos, estereótipos e 
desvalorizações. No entanto, tem havido a ampliação da conscientização da 
discriminação e da desigualdade social no país que reconhece a escola como lugar 
de formação de cidadãos e não descarta a necessidade de haver uma maior 
disseminação desta prática. Nas sociedades multiculturais de hoje, a diversidade é 
frequentemente um fator da vida diária que necessita ser tratado na escola com 
inteligência e sensibilidade, e quanto mais cedo se começar, melhores os 
resultados. (CUÉLLAR, 1997, p. 228).  
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Após tantos anos sofrendo com a discriminação racial, a população negra do 

Brasil ainda sofre para construir uma identidade positiva, pois desde o período da 

colonização a figura do negro vem sendo associada a estereótipos negativos. 

A criança e o jovem em seu processo de formação buscam referências para 

se inspirar.  As mídias sociais tem o poder de disseminar opiniões e padrões e em 

geral fazem uso desse poder para garantir seus interesses.  Infelizmente, ainda são 

poucos os papéis de destaque ocupados por negros, quer seja em contos e 

animações infantis ou em telenovelas dificilmente são protagonistas e nem mesmo 

um personagem com uma profissão renomada é dado aos negros. Nos telejornais, a 

maior parte dos âncoras também são não negros. Este tipo de desvalorização da raça 

pode aguçar o desejo de “embranquecer” do jovem e/ou a criança para ter uma maior 

aceitação da sociedade. 

Silva (2001) reitera que a aparência física é também um dos determinantes 

socialmente significativos da atração.  Muitos levam em consideração os seguintes 

fatores de atração: beleza, altura, cor da pele, entre outros. Segundo ela, é consenso 

entre as pessoas que aqueles que possuem grandes atrativos físicos são tratados de 

maneira melhor e são mais bem aceitos na sociedade. Isto ocorre ao longo da vida, 

desde a pré-escola até a vida adulta. Concluindo, a pessoa fisicamente atraente é 

mais bem tratada e pode alcançar com mais facilidade valores apreciados pela 

sociedade como segurança, confiança, inteligência, etc., aumentando seu “poder 

atrativo”. Portanto, é difícil para a pessoa negra ter uma autoestima elevada dentro de 

uma sociedade onde o negro é visto como sinônimo de feio. 

As atitudes raciais de caráter negativo podem, ainda, ganhar mais força na 
medida em que a criança vai convivendo em um mundo que a coloca 
constantemente diante do trato negativo dos negros, dos índios, das 
mulheres, dos homossexuais, dos idosos e das pessoas de baixa renda 
(GOMES, 2005, p. 55). 

 

A sociedade brasileira ainda apresenta um grande índice de discriminação 

social.  Lamentavelmente a escola não está livre desta realidade, porém não está 

impossibilitada de agir contra atitudes racistas e preconceituosas.  A inércia em 

relação a esses comportamentos mantém ideias de que tais atitudes são normais e 

preservam o pensamento de uma sociedade preconceituosa.   Sendo assim, para 

alterar esta realidade faz-se necessário um olhar diferenciado daquele que vivencia o 
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racismo, o que só será possível com um trabalho que envolva a escola, a família e a 

sociedade. 

 

4.5  Racismo x bullying 

Ao aprofundar meus estudos nos temas bullying e racismo, percebi que por 

vezes atitudes de racismo são classificadas como bullying.  Uma das  razões para a 

dificuldade na identificação entre as práticas  é o fato das pessoas negras terem 

dificuldades em reconhecer que estão sendo discriminadas pelo aspecto racial. A ideia 

incutida no pensamento do povo brasileiro de que o Brasil é um país livre de racismo 

contribuiu para que tais atitudes passassem despercebidas. 

A diferença mais expressiva entre as atitudes de racismo e bullying é que a 

prática do racismo é caracterizada como crime, sendo caso de polícia. A prática do 

bullying não.  

Aproveitando a linha tênue que separa o racismo do bullying e para evitar 

retaliações, algumas escolas acabam caracterizando atos de racismo como bullying. 

Essa estratégia é adotada para livrar a pessoa que está cometendo o crime, porém 

faz com que a vítima continue sendo oprimida, rechaçada e excluída. . Tanto o racismo 

quanto o bullying são formas de violência que na maioria das vezes resultam em 

prejuízos irreversíveis para a criança negra.  

Quadro 2: Características do bullying e do racismo 

Bullying Racismo 

- Não é crime; 

 

- Prática de atos de violência física ou 

psíquica exercidos intencional e 

repetidamente por um indivíduo ou 

grupo com o objetivo de intimidar ou 

agredir, causando dor e angústia; 

 

- Busca vítimas consideradas fracas 

em uma relação de poder e que não 

- É crime; 

 

- Tendência de pensamento em que 

se dá grande importância à noção de 

existência de raças humanas distintas 

e superiores umas às outras; 

 

- Ofensa que tem como finalidade 

humilhar com base na cor da pele e 

nas diferenças culturais ou religiosas; 
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são capazes de reagir 

suficientemente para cessar as 

agressões; 

 

- Não tem alvo específico, torna-se 

vítima quem estiver mais vulnerável; 

 

- Ridiculariza gozando com as 

características particulares da vítima. 

 

 

- Busca produzir justificativas mais 

demarcadas para a sua existência, 

então alguém que persegue judeus, 

por exemplo, usa o argumento de que 

eles são inferiores ; 

 

 

 

5 METODOLOGIA  

A pesquisa denominada como “pesquisa qualitativa” era frequentemente 

utilizada por antropólogos e sociólogos, mas somente nos últimos trinta anos começou 

a se difundir nas áreas da psicologia, educação e administração de empresas.  

Para nortear meu trabalho, busquei realizar uma pesquisa qualitativa pautada 

nos estudos de Prado e Cunha, uma vez que afirmam que a pesquisa qualitativa 

orienta-se pela interpretação da realidade, considerando o homem como sujeito que 

produz significado, vulnerável a própria subjetividade e que constrói, portanto 

verdades relativas.   

O trabalho tem como objetivo levar os educandos a refletirem sobre as 

atitudes que levam à prática do bullying e o fazer pedagógico da atividade prática, 

além de produzir significados que são construídos durante a atividade com os 

educandos. 

Dentro desse contexto, cabe lembrar a importância do trabalho de Mantovani, 

que cita Zabala (1998, p.18) ao definir a pesquisa qualitativa como um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tantos pelos professores 

como pelos alunos.  

Diante de todo o caráter social ao qual está envolvido o trabalho de um 

professor, faz-se necessário resgatar a fala de Prado na qual apresenta que o objetivo 

de uma pesquisa qualitativa é, essencialmente, compreender, explanar ou especificar 
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fenômenos sociais apoiando-se em determinado contexto ou referencial de 

interpretação. Acredito que nele também está contido um dos maiores objetivos da 

escola: a melhoria na qualidade da formação dos alunos. O trabalho para alcançá-lo 

pode ter início com a discussão de temas sociais como o bullying que perpassa os 

muros da sala de aula e envolve toda a unidade escolar.  

Prado ratifica que ao optar por esse tipo de pesquisa, o pesquisador não tem 

como objetivo enumerar, medir dados para estudo ou elaborar estatísticas. 

Para tornar viável a realização de tal pesquisa, foi necessário obter a 

descrição do meu objeto de estudo (turma 1104), o local no qual este objeto está 

inserido  ̶  CIEP Maestro Heitor Villa Lobos  ̶  e também  os processos interativos com 

seus pares e com seu pesquisador.  Alguns pesquisadores questionam as pesquisas 

qualitativas devido à sua subjetividade, ao rigor e ao controle científico da pesquisa, 

uma vez que seus resultados não necessariamente produzem generalizações nem 

tampouco podem ser aplicados testes de validade e fidedignidade. 

 

QUADRO 3: Descrição das atividades 

Datas das 

atividades 

Descrição das atividades 

1a  atividade 

(dia 2/9/2016) 

Contação da história: Cabelo com Jeito 

diferente (Lúcia Fidalgo). Debate sobre a história; 

Produção de desenhos representando o colega de 

classe. 

2a  atividade 

(dia 6/9/2016) 

 

Exibição do clipe: Normal é ser diferente (Jair 

Oliveira). Debate sobre as diferenças; Distribuição 

impressa da letra da música para a identificação de 

palavras no texto. 

3a  atividade 

(dia 5/10/2016) 

Exibição livro animado: Ana e Ana. Debate 

sobre o vídeo; Realização de dinâmicas. 

4a  atividade 

(dia 10/10/2016) 

Contação da história: Morango Sardento 

(Julianne Moore); Debate sobre o texto; Criação de 

autorretrato. 
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5a atividade 

(dia 25/11/2016) 

“A cor da minha pele” - Debate sobre a origem 

do povo negro, o processo de escravização desse 

povo e a miscigenação dos povos. Questioná-los 

sobre o lápis de cor denominado de cor de pele; 

Dinâmica sobre papéis ocupados por negros e 

brancos na sociedade; Confecção de cartaz. 

 

6a atividade 

(28/11/2016) 

Exibição do livro animado: Menina bonita do 

laço de fita (Ana Maria Machado); debate sobre o 

assunto abordado na animação; Construção de texto 

coletivo baseado na história assistida.   

7a  atividade 

(30/11/2016) 

Exibição de slides contendo fotos de pinturas 

tribais africanas, e de pessoas usando turbante; 

Debate sobre o tema proposto. 

8a atividade 

(7/12/2016) 

Apresentação de dança: Normal é ser 

diferente (Jair Oliveira). 

 

 

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

Relatarei neste momento as atividades propostas à turma 1104 almejando 

analisar a maneira que a turma reagiu a tais atividades até então incomuns a minha 

prática,  examinando a maneira que influenciou positiva e negativamente as crianças 

e relatando falas e situações ocorridas durante esses momentos. 

 

6.1 1a Atividade (2/8/2016) CONTAÇÃO DA HISTÓRIA “CABELO COM JEITO 

DIFERENTE” 

Dei início a minha sequência de atividades contando a história “Cabelo com 

Jeito diferente”, da autora Lúcia Fidalgo (2015). Nesta história, a personagem principal 

Bia, é uma menina ruiva que sofre diariamente, assim como as minhas alunas, com 

comentários maldosos em relação ao seu cabelo. A menina que até então sempre se 

mostrou feliz e satisfeita com seu jeito de ser, passou a sentir vergonha de sua 

aparência e começou a buscar formas de se esconder dos colegas da escola. 



39 
 

A personagem do livro sofria bullying devido à cor de seu cabelo. É incomum 

encontramos mais de uma ou duas pessoas ruivas em um mesmo ambiente e, por ser 

minoria, acabam sofrendo bullying.  Fiz uso da história para começar a cultivar a ideia 

de respeito às diferenças físicas e para disseminar a ideia do belo. Apesar da maioria 

das alunas da turma ser negras, as atitudes racistas partiam de alunos não negros e 

também dos negros de ambos os sexos.  

Dentro da realidade desta turma, as meninas sofriam e também praticavam 

mais bullying se comparadas  aos meninos.  O estereótipo ideal na concepção inicial 

delas era o da pessoa da pele clara. Quanto menos escuro fosse o tom de sua pele, 

menos elas sofriam e melhores aceitas eram. Em discussões entre duas alunas 

negras ou mais, era comum ouvir-se “Você é muito preta. Eu sou preta, mas sou mais 

clara que você”. O comprimento e a textura dos cabelos também eram causadores de 

inúmeros comentários ofensivos. Meninas que tinham cabelo curto eram apelidadas 

de “pão careca” e as que tinham o cabelo mais comprido e crespo ou cacheado eram 

chamadas de “cabelo duro”.  Até então, para elas e entre elas, o único tipo de cabelo 

bem aceito era o liso.  A razão de ter utilizado a expressão ‘para elas e entre elas’ foi 

porque diariamente e várias vezes ao se aproximarem de mim, ouvia elogios 

referentes à minha aparência, inclusive em relação ao meu cabelo que é crespo. As 

alunas se aproximavam, me olhavam, acariciavam meus cabelos e comentavam “O 

cabelo da minha tia é lindo, lisinho! ”,.  Percebi que, por elas acharem meu cabelo 

bonito associaram ao liso, para elas apenas esse tipo de cabelo poderia ser bonito. 

Comecei a enfatizar que meu cabelo não era liso, era crespo assim como o delas e 

que esse tipo de cabelos tem suas características e belezas próprias.  

Após a contação da história, abri um debate levantando questões a princípio 

relacionadas ao texto, principalmente no trato dos colegas em relação à personagem 

principal. A turma mostrou-se piedosa com relação a personagem e afirmou que a 

atitude dos demais em zombar da menina estava errada. Aproveitando essa fala, 

comecei a utilizar a personagem Bia para ilustrar algumas situações que costumavam 

ocorrer dentro da própria turma. Quando fiz isso, eles perceberam que a atitude não 

era correta. Porém ao mencionar que eles faziam isto uns com os outros, começaram 

a se justificar dizendo que agiam de tal forma para se proteger/revidar outras 

agressões. 
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Após a discussão, solicitei que as crianças observassem o colega que 

estivesse sentado de frente para ele (devido ao tamanho da sala, costumava organizar 

as cadeiras em grupos, colocando uma mesa de frente para a outra) e dissessem para 

a turma alguma característica física que lhe agradasse na sua dupla.  Durante a 

atividade, algumas respostas geraram polêmica, principalmente quando o aluno a ser 

elogiado não era bem aceito pelo grupo, gerando cochichos, risinhos de deboche e 

alguns comentários maliciosos. 

Para finalizar a sequência de atividades relacionadas ao livro, entreguei a 

metade de uma folha de ofício a cada aluno, orientei-os em relação à disposição da 

folha que deveria ficar na vertical, e as frases que deveriam ser copiadas do quadro. 

Na parte superior da folha onde estava escrito “Eu sou”, a criança deveria colocar seu 

nome e na parte inferior escrever  “E meu amigo. (completar com o nome da criança) 

é assim”.  Como eles não estavam acostumados a realizar atividades desse tipo, 

algumas crianças tiveram dificuldade para se organizar, acredito que talvez pelo 

costume de não terem que ordenar as atividades, pois estas já vêm prontas no 

caderno pedagógico ou em folhas xerocadas necessitando apenas serem 

respondidas.   

Solicitei também que fizessem um desenho que representasse o colega  que 

ele tinha destacado uma característica física anteriormente.  Ao orientá-los, disse que 

o desenho deveria ser feito como uma foto 3x4, mostrando somente o rosto. Exibi 

alguns dos meus documentos como carteira de habilitação e carteira de estudante 

para que eles visualizassem o modelo da foto 3x4 e fiz o desenho referente a um dos 

alunos para que servisse de modelo.  Mesmo assim, muitas crianças tiveram 

dificuldade ao realizar a atividade corretamente. Inúmeros fizeram desenhos de 

bonecos contendo tronco e membros, outros tiveram dificuldade em fazer um rosto 

proporcional ao tamanho da folha.  Ao corrigi-los começam a surgir as desistências, 

discursos de incapacidade para realizar o proposto e pedidos para que eu fizesse a 

atividade para eles.  

Reexpliquei a atividade e fiz uso da borracha muitas vezes até que a maior 

parte do grupo começou a realizar o desenho somente do rosto e em um tamanho 

proporcional a folha. Após resolver esta situação, outro problema surgiu:  as crianças 

começaram a criar personagens que as agradavam. Ao ter que retratar, por exemplo, 

uma menina de pele clara, cabelos crespos curtos e olhos castanhos, a criança a 
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representava com longos cabelos loiros e olhos azuis. Surgiram também desenhos 

onde o rosto da criança tinha sido colorido de verde ou roxo. Quando vinham me 

entregar o desenho, os perguntava quem eles tinham desenhado. Chamava a outra 

criança e perguntava se o desenho que ele tinha feito estava parecido com o amigo. 

Usando o exemplo dado anteriormente, perguntava se a menina tinha o cabelo loiro, 

a autora do desenho negava. Questionava então o motivo dela a representar daquela 

forma, alguns disseram que daquela forma ficava mais bonito e outros apenas riam e 

pediam outra folha para refazer atividade. 

Confesso que apesar de ter gostado do debate inicial gerado após a leitura 

da história, fiquei frustrada com o resultado da produção dos retratos 3x4, 

principalmente porque acompanhei uma atividade parecida com a proposta nas 

turmas de primeiro ano do colégio Pedro II no campus Engenho Novo e pude ver a 

qualidade dos desenhos produzidos pelos alunos. 

 

6.2 2a ATIVIDADE (6/9/2016) - EXIBIÇÃO DO CLIPE “NORMAL É SER 

DIFERENTE”, JAIR RODRIGUES 

A sugestão de utilizar essa música em minha atividade foi dada por minha 

orientadora Roberta. Em um de nossos encontros, ela me perguntou se eu já conhecia 

a música Normal é ser diferente, do grupo infantil ‘Grandes Pequeninos’. Eu 

desconhecia o grupo e também a música, mas ao assistir o clipe me encantei com a 

letra que fala sobre o respeito às diferenças físicas e étnicas. Decidi então pensar em 

alguma atividade para a turma 1104 partindo desta canção. Ao perceber que a música 

havia me interessado, sugeriu também que eu fizesse uma apresentação de dança 

com esta música para finalizar o projeto, mas a ideia a princípio me assustou e 

respondi que pensaria na proposta. 

Fazendo uso de um projetor cedido pela professora Jacira Santos, exibi o clipe 

em um quadro negro forrado com TNT (tecido não tecido) branco. Antes mesmo do 

clipe começar, os alunos já estavam eufóricos apenas com o tamanho da tela onde o 

vídeo seria exibido.  Conforme ligava os aparelhos, o aluno D. me perguntava como 

iríamos assistir um vídeo na sala se não tínhamos televisão. Apesar de explicar, o 

aluno parecia não compreender como a imagem apareceria na tela e sua descrença 

em minha explicação era notória. Quando terminei de instalar e consegui projetar o 
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vídeo, os olhos do aluno D. brilharam, ele me olhou e perguntou se aquilo era cinema. 

Naquele momento percebi que a minha proposta de trabalho estava transcendendo 

os meus objetivos iniciais, pois através de uma atividade onde objetivava destacar a 

diversidade cultural, religiosa, étnica e física e a importância do respeito às diferenças,  

consegui, ainda que de maneira genérica, proporcionar um conhecimento de mundo 

ao aluno D. e quem sabe a mais alguns alunos da turma sobre a ideia do espaço 

cinema. 

Após exibir o vídeo, iniciei o levantamento de questões perguntando o que 

mais havia chamado a atenção deles no clipe, e eles me responderam que tinha sido 

o palhaço. Quando assisti o clipe para pensar em uma aula baseada nele, foquei tanto 

nos personagens com deficiência físicas, de outras etnias e com características físicas 

pouco aceitas pela sociedade, que o palhaço passou despercebido aos meus olhos. 

Só aos meus. 

Exibi mais uma vez o vídeo e, ao final deste, mudei o formato da pergunta. 

Desta vez os alunos perceberam a presença de personagens negros, altos, com 

cabelos volumosos, com pinturas no corpo e com vestimentas diferentes das que eles 

estão acostumados a ver e vestir. Neste momento da aula, falas referentes ao respeito 

ao próximo e às diferenças começaram a surgir. “Cada um é bonito do seu jeito, não 

é?” “A gente não pode zoar o colega só porque ele não é igual a gente”.  Perceberam 

também o personagem que estava na cadeira de rodas, mas não entenderam que 

este era deficiente físico. Perguntaram o motivo de só ele estar sentado. Aproveitei o 

gancho para falar brevemente dessa deficiência, das pessoas com cegueira, do uso 

do cão guia, das pessoas com surdez e da Língua brasileira de sinais  - LIBRAS. 

Escrevi a letra da música em uma folha de papel 40 kg e li para eles. Comecei 

a chamar um aluno de cada vez para que viessem até o papel, identificassem e 

circulassem a palavra que eu dizia nos ouvidos deles.   
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Figura 5 - Alunos da turma 1104 assistindo ao clipe “Normal é ser diferente”     

 

                 Fonte: A autora, 2016. 

 

Figura 6 - Alunos identificando palavras na letra da música escrita no papel 4O kg 

 

                       Fonte: A autora, 2016. 
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Encerrei essa atividade satisfeita pois pude perceber uma diferença, mesmo 

que pequena, no discurso das crianças e, ainda que não estivessem colocando em 

prática  o novo discurso, ao menos começaram a refletir sobre determinadas atitude. 

E como professora alfabetizadora, também fique feliz com a possibilidade de todos 

terem conseguido participar e identificar as palavras no texto. 

 

6.3 3a ATIVIDADE (5/10/2016) EXIBIÇÃO DO LIVRO ANIMADO “ANA E ANA” 

Para a terceira atividade, utilizei a versão animada do livro “Ana e Ana” da 

autora Célia Godoy (2003.).  A versão animada deste livro encontra-se disponível no 

site do Youtube na página do Canal futura e faz parte de um projeto pedagógico 

intitulado “ A cor da cultura” que trata sobre a valorização da cultura afro. O livro fala 

sobre duas irmãs negras, gêmeas univitelinas que apesar de terem características 

físicas idênticas, possuíam personalidades completamente diferentes. Trazer histórias 

em que as personagens principais fossem negras acredito que foi importante para que 

alguns alunos se identificassem e se sentissem representados e para que todos 

começassem a perceber e respeitar as diversidades presentes em nosso povo. 

A escolha desta história também se fez devido a questão levantada pela aluna 

R. durante a realização de outra atividade, enquanto eu afirmava que cada pessoa 

possuía suas próprias características físicas e, portanto, nenhuma pessoa poderia ser 

igual a outra. A aluna interrompeu o meu discurso e afirmou que eu estava errada, 

pois existiam sim pessoas iguais. A partir desta situação pensei em uma atividade 

onde pudesse contribuir para o entendimento dos educandos para a possibilidade do 

nascimento de pessoas bastante semelhantes fisicamente, mas que apesar disso 

possuíam personalidades diferentes. E em contrapartida evidenciar a viabilidade de 

haver características semelhantes entre pessoas que não possuem laços sanguíneos.   

Após a exibição da animação conversamos sobre a existência de pessoas 

iguais. A princípio algumas crianças ficaram confusas com a possibilidade de haver 

pessoas iguais após tanto me escutarem falar que cada pessoa é de um jeito e da 

importância em respeitar essas diferenças. Na medida em que esclarecia as dúvidas 

que surgiam, pude contar com a colaboração de alguns alunos que já haviam 

entendido o assunto explicado anteriormente na animação.   
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Em seguida, propus a realização de duas dinâmicas realizadas pela 

apresentadora Vanessa Pascale, do programa ‘A cor da cultura’ do canal Futura. No 

mesmo programa em que ela apresentou a história “Ana e Ana”, realizou tais 

dinâmicas com seu grupo. Achei a proposta interessante e convidei a turma para 

realizarmos também.  

Inicialmente pedi aos alunos para que formassem duplas e, feito isso, solicitei 

que todas as duplas ficassem de pé para a realização da dinâmica do espelho. 

Expliquei a eles que para essa atividade um integrante da dupla seria responsável por 

realizar os movimentos a serem copiados e o outro só poderia reproduzir os 

movimentos feitos pelo colega. Durante esse período eles deveriam estar atentos às 

características dos colegas. 

Aproveitando as duplas já formadas para a atividade anterior, chamei uma 

dupla de cada vez ao centro da sala e os questionava sobre suas semelhanças e 

diferenças físicas. Os questionamentos envolviam a cor da pele, o peso, a altura, o 

tipo de cabelo, o formato do nariz, entre outras características físicas. Durante a 

dinâmica, outros alunos também manifestavam suas percepções e por vezes 

discordavam do que era dito pela dupla atuante.  

Intencionalmente escolhi alguns alunos e formei duplas. Os alunos escolhidos 

foram aqueles que costumavam praticar bullying ou racismo (os agressores) e suas 

vítimas. Seguimos com a mesma proposta de identificar semelhança em seus pares. 

A reação inicial das crianças agressoras foi de negar a semelhança com aquela que 

ela constantemente humilhava. Ao fim da atividade, percebi que as crianças que 

praticavam bullying não estavam se sentindo confortáveis após perceberem que, em 

geral, elas apresentavam as mesmas características das pessoas que rejeitavam. Não 

posso afirmar que através desta atividade tenha conseguido desenvolver a empatia 

dos alunos agressores, no entanto, consegui que estes saíssem de sua zona de 

conforto.   

 

6.4 4a ATIVIDADE (10/10/2016) CONTAÇÃO DA HISTÓRIA “MORANGO 

SARDENTO” 

Para realizar a quarta atividade utilizei a história “Morango Sardento” da 

autora Julianne Moore (2010) cuja personagem principal é uma menina de cabelos 
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ruivos e de sardas. Cansada de receber apelidos por causa de suas sardas, a 

personagem passa a tentar se livrar delas a qualquer custo para se sentir aceita na 

comunidade escolar.  

Meu objetivo ao levar o texto com essa temática, foi sensibilizar os educandos 

através da literatura infantil a respeito das diferenças e das possíveis consequências 

que a vítima do bullying está exposta e auxiliá-los na reflexão sobre essa prática ser 

correta ou não.  

Neste momento da pesquisa, a turma já possuía mais argumentos para 

debater sobre a história contada. Conforme o texto era lido, eles faziam interrupções 

em defesa da personagem, criticavam as atitudes dos colegas da personagem 

principal e compadeceram-se da situação em que a personagem se encontrava.  

Levantei questões relacionadas aos sentimentos da personagem no início da 

história quando ainda sofria bullying sem aceitar suas características e no final quando 

passou a ser aceita pelo grupo.  

Após a contação da história e o diálogo sobre bullying, sugeri uma atividade 

parecida com a atividade realizada dia 2/9/2016. Desta vez ao invés de desenhar o 

colega, os alunos deveriam realizar autorretratos. Novamente entreguei a metade de 

uma folha de papel ofício, os orientei em relação à posição da folha, que deveria estar 

na vertical e escrevi no quadro a frase que deveria ser escrita na parte superior da 

folha“Eu sou, nome da criança” e na parte inferior da folha “Eu sou assim”. 

 

Figura 8: Tuma 1104 confeccionando autorretratos. 

 

   Fonte: A autora, 2016. 
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Figuras 9: alunas  da turma 1104 exibindo seus autorretratos. 

       

Fonte: A autora, 2016.  

Conforme as crianças chegavam a minha mesa com suas produções, o 

sentimento de felicidade ia me contagiando e a sensação de estar valendo a pena 

crescia dentro de mim. Fiquei feliz pelo avanço de todos os alunos da turma, por terem 

apresentado menos dificuldades em realizar a proposta solicitada, mas principalmente 

por perceber que minhas alunas negras estavam começando a se representar com 

características semelhantes as suas:  isto foi extremamente gratificante. 

Principalmente após ter presenciado o episódio no mês de agosto quando propus a 

confecção de bonecos do saci. A rejeição, principalmente por parte das meninas 

negras da turma foi muito grande naquele momento. As mesmas se negaram a pintar 

o saci de marrom, pois alegavam que caso o pintassem de marrom ficaria feio, e 

quando foram convencidas de que o personagem era negro e por isso deveria ser 

representado pela cor marrom, surgiram falas como “Vou pintar, mas de marrom bem 

clarinho”, e “Vou pintar só o corpo, o rosto não!”. Neste dia, eu não precisei perguntar 

a elas se tinham olhos azuis, cabelos até os pés, ou peles rosadas. Elas já estavam 

se representando corretamente.  

 

[...]autoestima como uma necessidade humana que contribui de maneira 
essencial para o processo da vida e é indispensável para um 
desenvolvimento saudável. A autoestima positiva fornece resistência, força e 
capacidade de regeneração. (BRANDEN, 1995, p.20). 
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6.5 5a ATIVIDADE (25/11/2016) A COR DA MINHA PELE  

A data de 20 de novembro foi instituída como o Dia da Consciência Negra no 

Brasil para simbolizar a luta do povo negro contra a discriminação racial. Apesar de 

acreditar que a valorização e o respeito ao povo negro deva ser algo presente no dia 

a dia de todos, pensei ser incoerente da minha parte estar buscando a conscientização 

dos alunos da turma 1104 a respeito do racismo e do bullying e não realizar uma 

atividade que almejasse auxiliá-los no processo de elucidação do processo de 

colonização do Brasil e da miscigenação das raças. Ainda dentro deste planejamento, 

ansiei contribuir com a valorização da autoestima e aceitação de seu tom de pele, 

além de dissociar a imagem da pessoa negra a algo negativo ou inferior.  

Para realizar esta atividade projetei o mapa mundi para que as crianças 

pudessem visualizar a organização dos continentes e entender, ainda que de maneira 

superficial, a disposição dos povos negros, indígenas, asiáticos e brancos no período 

de 1500. Falei brevemente também sobre o processo de escravização das pessoas 

negras, a chegada dos povos negros e brancos ao Brasil e a miscigenação das três 

raças, negros, brancos e índios.  

Após essa explanação sobre a origem do povo brasileiro e a suas variações 

de tons de pele e tipos de cabelos, convidei os alunos a observar o lápis de cor 

denominado de cor de pele. Segurando o lápis, perguntei se alguém sabia o nome 

daquela cor. Rapidamente, todos os alunos gritaram como o lápis é conhecido. 

Perguntei a eles então quem ali era daquela cor. O silêncio tomou conta da sala.  

Passei de mesa em mesa, colocando o lápis ao lado da mão de cada aluno para que 

eles pudessem entender que aquele lápis não representava a cor de ninguém dentro 

da nossa sala e provavelmente não representaria ninguém em nenhum lugar do 

mundo.  

Mostrei a eles uma caixa de giz de cera da marca PINTKOR. A caixa é 

composta por doze gizes de cera que buscam representar tons de peles. Chamei um 

aluno por vez à minha mesa e os deixei à vontade para identificar qual seria o giz de 

tonalidade mais próxima à da sua pele.   A medida que a criança identificava seu giz, 

eu fazia o contorno de sua mão em uma cartolina para no final obter um cartaz 

representando a diversidade de tons existente em nossa turma.  
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Figura 10: Giz de cera PINTKOR 

 

          Fonte: A autora, 2016. 

Figura 11: Aluno pintando o contorno de sua mão 

                          

Fonte: A autora, 2016. 

Figura 12: Cartaz “A cor da minha pele” concluído. 

 

 Fonte: A autora, 2016. 
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O terceiro momento deste dia foi uma dinâmica onde a professora descreveria 

uma situação e em seguida perguntava aos alunos se a pessoa descrita na situação 

era negra ou não negra. As respostas obtidas durante essa dinâmica me 

surpreenderam de maneira negativa, pois as crianças sempre associavam a figura da 

pessoa negra a alguém que estivesse fazendo alguma coisa errada ou que tivesse 

uma profissão menos valorizada.  

Selecionei duas fotos:  em ambas havia homens vestindo jaleco e tinham um 

estetoscópio ao redor de seus pescoços. Porém, em uma foto o homem descrito era 

negro e na outra o homem era considerado branco.  Exibi primeiro a foto do homem 

negro e perguntei a turma qual seria a profissão dele.  Eles associaram a figura do 

homem à profissão de enfermeiro ou moço que trabalha no posto de saúde. Em 

seguida, exibi a foto do homem branco seguida da mesma pergunta. Desta vez, 

associaram a imagem do homem a figura do médico e também a do dentista.  Exibi 

as duas fotos simultaneamente e fiz o seguinte questionamento a turma:  “São dois 

homens usando a mesma roupa e com o mesmo objeto no pescoço. Por que vocês 

acreditam que só na foto do homem branco pode haver um médico ou dentista?”  Eles 

não sabiam a razão pela qual tinham feito tais associações e concluí que certamente 

esse sentimento de inferioridade  faziam parte de uma imagem social já construída. 

Em seguida, aproveitei a variedade de características físicas das professoras 

do CIEP e mostrei a eles que qualquer pessoa, independente da sua cor, pode exercer 

a profissão que desejar.  Comecei a mostrar então fotos de personalidades negras 

como Barack Obama (ex- presidente dos Estados Unidos) Jean Paulo Campos (ator 

mirim que interpreta o personagem Cirilo na novela Carrossel), Thais Araújo  (atriz), 

Lázaro Ramos (ator), Beyonce (cantora), Thiaguinho (cantor), Ludmilla (cantora), 

Glória Maria (repórter), Maria Júlia Coutinho  (jornalista), entre outros. Para a minha 

surpresa, os alunos identificaram a maioria das personalidades:   os cantores com 

facilidade, os atores através do nome do personagem mais recente e identificaram até 

o ex- presidente dos Estado Unidos.  

Ao terminar essa aula, percebi o quão importante foi para a formação dos 

meus alunos que eu, enquanto professora alfabetizadora me despisse um pouco 

dessa função. Durante meses, eu direcionei grande parte do meu tempo ao processo 

de alfabetização e letramento esquecendo por vezes que poderia fazer uso de 

diversas estratégias para alcançar a sonhada alfabetização. Frequentemente, deixei 
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de lado conteúdos de outras disciplinas na tentativa de sanar uma ansiedade minha 

preterindo a importância de se formar alunos críticos e conscientes de sua realidade. 

 

6.6 6a Atividade (28/11/2016) exibição da animação do livro “Menina bonita do 

laço de fita” 

Nesta aula utilizei o livro animado “Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria 

Machado (1986), disponível do site do Youtube. O vídeo conta a história de uma linda 

menina negra que desperta a admiração de um coelho branco que faz inúmeras 

tentativas para ficar pretinho igual a ela. Após ver que não seria possível realizar seu 

desejo, começou a pensar na possibilidade de ter um(a) filho(a) bem pretinho(a) assim 

como a menina. 

Através desta história infantil onde a personagem principal é uma menina 

negra e esta é vista como linda, busquei novamente valorizar a beleza do povo negro 

visando resgatar a autoestima principalmente das meninas negras da turma além de 

ressaltar também que a pessoa negra pode assim como os não negros ocupar 

qualquer espaço na sociedade.  

Ao começar a exibição da animação, a aluna K. (uma das alunas que mais 

praticava bullying na turma) fez o seguinte comentário com tom de indignação: “Ih tia, 

toda história que você conta agora é com negro! Tudo negro! Negro para lá e para 

cá!” e eu, preocupada com o comentário da aluna pausei a animação e perguntei a 

menina se isso a incomodava. 

Após conversarmos sobre a história contada, propus aos alunos que 

recontassem a história da “Menina bonita do laço de fita” tendo como referência a 

animação vista anteriormente. 
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Figura 13: Recontação da história Menina Bonita do Laço de Fita feita pela turma 1104 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Durante a recontação da história, na parte em que o coelho come muitas 

jabuticabas e fica gordo, o aluno G.G. pratica bullying com a aluna S. ao dizer que o 

coelho ficou gordo como a menina. Imediatamente, os colegas da turma se mostraram 

indignados com o comentário do menino e o repreenderam antes mesmo que eu 

pudesse dizer alguma coisa.  A aluna S. apesar de não ter ficado à vontade com a 

situação respondeu que cada um era de um jeito e encerrou o assunto. 

Ao findar a aula voltei a refletir sobre a atitude da aluna K. Tal comentário me 

fez pensar a situação por dois ângulos distintos. O primeiro foi o de não estar de fato 

atingindo meu objetivo que era contribuir para formar cidadãos conscientes em 

relação ao respeito ao próximo, e sim estar coibindo a opinião dos meus alunos. E o 

segundo pensamento, foi o de me colocar no lugar das pessoas negras que durante 

muitos anos não se viram representadas e tiveram que escutar todas as histórias e 

assistir todos os filmes com protagonistas que não os representava. 
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6.7 7ª Atividade (30/11/2016): exibição de slides contendo fotos de pinturas 

tribais africanas e de pessoas usando turbante 

Com o fim do ano letivo se aproximando, voltei a pensar em uma maneira 

interessante de encerrar as sequências de atividades voltadas para a valorização da 

autoestima e da cultura das diferenças físicas.  Levei a minha angústia a um dos 

encontros do PRD com a orientadora Roberta Pamplona e a residente Liana Oliveira 

e repensamos a possibilidade de realizar uma  apresentação de dança da música 

“Normal é ser diferente”. Começamos a pensar na coreografia e também na 

vestimenta das crianças. A residente Liana Oliveira sugeriu então que eu os pintasse 

com pinturas no estilo das tribos africanas.  Apesar de ter gostado da ideia, sabia que 

ao mostrar as fotos das pinturas me depararia com resistência de uma parte da turma. 

Montei um slide com fotos de pinturas tribais africanas feitas em homens e 

mulheres e de pessoas de ambos os sexos usando turbantes a fim de aproximar a 

turma daquela cultura e, buscar  ainda uma maior aceitação daquilo que não lhe é 

semelhante. A reação inicial da turma foi a de negação como eu havia imaginado.  

Falas como “Cruz credo tia, está amarrado! ”  foram ditas por muitos alunos.  Voltei a 

salientar a importância em respeitar a diversidade cultural, assim como as diferenças 

físicas das pessoas.  Comecei a explicar a eles a razão pela qual as tribos africanas 

costumavam pintar seus corpos e, feito isso, percebi que o nível de rejeição diminuiu 

e propus apresentarmos a dança para os responsáveis.  

Esta turma é bastante participativa e adoraram ensaiar para a apresentação 

da dança da festa junina, de imediato lembraram-se da música apresentada e 

perguntaram se seria aquela novamente. Expliquei que não, mas que eles já 

conheciam a música “Normal é ser diferente” e que ao invés de usar roupa de festa 

junina, eu os pintaria como os povos das tribos africanas.  

Combinamos a data da apresentação para o dia 7 de dezembro, onde o 

acesso para qualquer membro da família, pessoa responsável ou interessada em 

assistir seria bem-vinda.  Ensaiamos a coreografia durante toda aquela semana.  
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6.8 8º Atividade (7/12/2016): apresentação da dança “Normal é ser diferente” 

Aproveitei a aproximação do fim do 4º bimestre para marcar uma reunião com 

os responsáveis com a intenção de conversar sobre o desempenho das crianças 

naquele bimestre, realizar a entrega das provas e de seus conceitos, mencionar o 

calendário das atividades diferenciadas programada para a semana seguinte e falar 

também das atividades voltadas para o PRD.  

Em geral, as reuniões bimestrais de responsáveis apresentavam baixa 

frequência e impontualidade alta. Marquei a apresentação da dança neste dia para 

tentar fazer com que os responsáveis fossem a reunião e sobretudo chegassem no 

horário combinado para que eu pudesse arrumar as crianças para a apresentação.  

Conforme os responsáveis iam chegando, deixavam os alunos comigo na sala 

da turma e se direcionavam para a sala de leitura, onde aconteceria a reunião e a 

apresentação.  Para fazer a pintura corporal nas crianças utilizei a tinta facial ’Pintando 

a cara’, que é própria para ser aplicada na pele. A professora do quarto ano Jacira 

Santos me auxiliou no processo de caracterização dos alunos pintando-os e fazendo 

amarração de turbante nas meninas. Dentre os dez alunos que participaram da 

apresentação, houve três que apresentaram resistência. Uma menina aceitou colocar 

o turbante, mas disse que a mãe não deixou ela se pintar. Um dos meninos aceitou 

se pintar, porém não se sentiu à vontade para ficar sem camisa como tinha sido 

sugerido. E outro menino só quis dançar.  

Durante a reunião expliquei aos responsáveis a minha proposta de pesquisa 

para o PRD e os mesmos concordaram que realmente a prática de bullying e de 

agressões na turma era muito grande, mas que haviam percebido uma melhora neste 

comportamento no último bimestre. Falei também sobre as atividades realizadas e os 

recursos utilizados para realizar essa pesquisa.  

Ao terminar minha conversa com os responsáveis convidei os alunos da turma 

1104, para adentrarem na sala de leitura e explicarem para seus responsáveis o 

porquê dos povos das tribos africanas se pintarem e o nome da música que 

dançariam. 

A diretora, as diretoras adjuntas e outras professoras da escola souberam da 

apresentação e também foram assistir. As crianças apresentaram a dança duas vezes 

e se mostraram menos envergonhadas durante a segunda apresentação. 
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Figura 14 : Alunos da turma 1104 com pinturas inspiradas nas pinturas tribais africanas 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Figura 15: Alunos e professora da turma 1104 após a apresentação da dança “Normal é 

ser diferente” 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

7  CONCLUSÕES PARCIAIS 

Através das atividades pensadas para a turma 1104, procurei abordar termas 

como o bullying e o racismo  e auxiliar os educandos no processo de compreensão 

da importância do respeito às diferenças de seus pares, sejam essas físicas, sociais 

ou econômicas. Por intermédio da música e da literatura infantil, pude promover 

levantamento de questões e debates referentes aos temas de maneira lúdica e os 

educandos normalmente se sensibilizaram com as situações vividas pelos 

personagens das histórias. Desta maneira, comecei a confrontar as situações vividas 
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pelos personagens das histórias com suas opiniões referentes às histórias e suas 

atitudes no dia a dia. 

As pesquisas realizadas pelo IBGE em parceria com o PenSe e o Ministério 

da Saúde nos anos de 2009, 2012 e 2015 me ajudaram a perceber a situação dos 

jovens brasileiros que sofrem bullying e violência física dentro do ambiente escolar. 

Analisando os resultados das pesquisas, pude perceber que o bullying e a violência 

não estavam presentes apenas dentro da realidade da minha sala de aula na 

comunidade do Antares-RJ como a princípio eu havia imaginado. Essa ideia se formou 

por se tratar de uma escola pública inserida em uma comunidade violenta onde as 

crianças acabam presenciando muitas atitudes violentas e ofensivas e foi 

desconstruída com o auxílio dos gráficos apresentados na pesquisa que mostravam 

o índice de violência e bullying ainda maiores em outros estados do país.  

Para fundamentar este trabalho, busquei referência nos estudos de Fante 

(2008) para esclarecimentos sobre a origem e o significado do termo bullying. Ristum 

(2009) justifica a necessidade de utilizarmos a terminologia de origem inglesa. A fim 

de comparar mais estudos referentes ao assunto, fiz uso de pesquisas de Constantine 

(2004),  a qual evidencia a necessidade de não se tratar o bullying como um conflito 

normal ou um desentendimento entre os estudantes, pois entende  ser um ato de 

intimidação. Neto (2017), assim como Constantine, chama atenção para o bullying 

como um comportamento agressivo que normalmente é interpretado como natural e 

por consequência desse tratamento é ignorado.  E para compreender a maneira como 

o bullying se manifesta me debrucei nos estudos de Souza Pereira (2009).   

Pensando a violência no espaço escolar, Levisky (1998) alerta para as 

consequências da banalização dos atos violentos. Os estudos de Bobbio, Mateucci e 

Pasquino (1991) e Ambromovay (2003) contribuíram mostrando a divergência de 

pontos de vista. De acordo com os primeiros, para haver violência a ação física dever 

ser voluntária. Já  para Ambromovay, a violência também é concebida como um ato 

acidental ou não intencional.  

Para dar maior relevância ao tema de estudo escolhido,  encontrei na 

Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no 

documento assinado durante a Convenção sobre o Direito da Criança e do 

Adolescente artigos relacionados ao direito de mantê-los a salvo de qualquer atitude 

discriminatória e violenta. Através dessa pesquisa, descobri a existência de algumas 
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leis estaduais promulgadas no Rio de Janeiro que objetivam diminuir as práticas de 

atitudes desrespeitosas. 

Durante o levantamento de informações sobre o bullying surgiu uma dúvida 

em relação a alguns conflitos em minha sala que a princípio eu entendia com o  

bullying, mas comecei a me questionar se tais atitudes não seriam consideradas como 

racismo fazendo-se necessário um estudo direcionado para o entendimento do 

mesmo. 

Um apanhado histórico foi feito para auxiliar o leitor a entender a organização 

da sociedade brasileira e as justificativas utilizadas para tornar as práticas racistas 

aceitas e vistas como normais. Esta parte do trabalho também fala sobre a luta da 

população negra contra políticas de  inferiorização e nos mostra o tempo investido 

para conseguir alguns avanços referentes à valorização da sua cultura.   

Acredito ter alcançado os objetivos desta pesquisa ao possibilitar momentos 

em sala de aula que visavam trazer debates sobre as diferenças físicas, sociais e o 

racismo. A intenção deste trabalho foi estimular nos educandos a aceitação do seu 

próprio corpo e o aumento da autoestima dos alunos da turma 1104, principalmente 

das alunas negras, procurando assim diminuir as atitudes racistas e as práticas de 

bullying. Os primeiros sinais de respostas positivas após o início da sequência didática 

foi a mudança no discurso de alguns alunos que, ao perceberem que algum de seus 

colegas estava sendo ofendido por outro aluno da turma, buscavam intervir 

repreendendo e tentando conscientizá-los de que aquela prática não estava correta e 

que ele deveria respeitar as outras pessoas independente das suas características 

físicas. 

Outro sinal do êxito do trabalho foi perceber que durante a realização da 

quarta atividade os alunos, sem a minha intervenção, buscaram se representar no 

autorretrato de maneira compatível com o seu estereótipo, respeitando suas 

características físicas como tipo e tamanho de cabelo, tom da pele e estrutura do 

corpo. 

Apesar de não ter conseguido acabar com as atitudes racistas e a prática do 

bullying na turma 1104, pude perceber e acompanhar a evolução no comportamento 

e no discurso da maior parte dos alunos, e por consequência houve uma diminuição 

significativa nos episódios de agressão dentro da sala de aula.  
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Uma sala de aula heterogênica apresenta alunos com diferentes 

comportamentos e formações, sendo essas características evidentes desde muito 

cedo. Obviamente, a turma 1104 era composta por alunos que nunca praticaram e 

também nunca sofreram com o bullying e/ ou com o racismo, por alunos que só 

praticavam o bullying e/ou o racismo e por alunos que sofriam com o bullying e/ou o 

racismo. Acredito que independentemente do tipo de aluno, estar em contato com as 

atividades direcionadas para a diminuição de tais práticas foi beneficente para todos.  

Observei que as atividades atingiram os alunos que na maioria das vezes 

apenas praticavam o bullying, percebendo em alguns momentos que estes se 

sentiram desconfortáveis ao se identificarem com os personagens que praticavam 

bullying nas histórias escolhidas. Também se sentiam incomodados ao perceberem 

que personagens com as características que antes eles utilizavam para inferiorizar os 

colegas, agora estavam sendo valorizadas e ocupando lugar de destaque. Estas 

crianças começaram a apresentar mudanças em seus discursos ainda que suas 

práticas não fossem condizentes com seus discursos.   

Para aqueles alunos que não sofriam e também não praticavam bullying ou 

racismo, o trabalho sistematizado contribuiu para que compreendessem que tais 

atitudes existem dentro e fora do ambiente escolar  e que não são corretas, 

mostrando-os as consequências para quem sofre com tais práticas.   

Já para os alunos que frequentemente sofriam com atitudes do bullying e 

racistas, as atividades contribuíram para que as vítimas percebessem que tais 

atitudes, apesar de estarem acontecendo constantemente, não eram corretas e que 

as vítimas não deveriam se deixar intimidar por elas.  

 A pesquisa, além de ter tratado do bullying e do racismo, fez com que as 

características do povo negro e sua cultura estivessem constantemente presentes nas 

minhas práticas. Desta maneira pude contribui para o aumento da autoestima 

principalmente dos alunos que sofriam com o bullying e o racismo. 

Sabemos que não há receita pronta para solucionar ou minimizar este ou 

qualquer outro tipo de problema uma vez que estamos tratando de pessoas com 

personalidades e vivências diferentes, mas espero que as experiências descritas 

neste trabalho possam vir a contribuir com a prática docente de outros profissionais 
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que venham a lecionar para turmas com problemas semelhantes aos vividos pela 

turma 1104.  
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