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RESUMO 

 

 Este trabalho enfatiza uma abordagem sobre o fenômeno bullying, um 

tipo de violência ligada ao ambiente escolar, que a cada dia preocupa mais 

pais, educadores e a sociedade. 

 Em um primeiro estágio, discorreremos sobre o surgimento do fenômeno 

bullying e suas consequências. O que significa o termo bullying, como surgiu, 

quando começou a ser estudado, quem são os precursores desta pesquisa, 

quem são os atores deste movimento, como identifica-los e quais as 

consequências para vítimas e agressores. 

 Em seguida, falaremos sobre a profissão de Orientador Educacional, 

quais são suas atribuições dentro das unidades escolares, que papel 

desempenham junto ao corpo docente e ao alunado, de que forma ele atua 

para o crescimento acadêmico e profissional dos alunos. Orientação 

Educacional é reconhecidamente uma profissão? Qual é o Decreto que a 

regulamenta? 

 Finalizamos, então, ressaltando a importância de um projeto 

desenvolvido por um grupo de orientadores que conseguiu resultados 

fantásticos no combate ao bullying. Abordaremos também quais as técnicas e 

estratégias dos Orientadores Educacionais para combater este fenômeno que 

perturba a vida de tanta gente.   

 

Palavras – chave: Bullying, escola, orientador educacional. 
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METODOLOGIA 

 

 Este estudo foi desenvolvido a partir da observação de situações dentro 

do cotidiano escolar, da leitura dos livros: “Bullying, mentes perigosas nas 

Escolas e Manual antibullying.” Foi utilizada a ferramenta de artigos eletrônicos, 

com leitura de artigos e entrevistas de especialistas da área, além de consulta 

a revista Nova Escola e Educar. 

 As experiências relatadas por especialistas em questões relacionadas 

ao bullying servirá como instrumento metodológico norteador do processo de 

investigação, análise e compreensão de técnicas utilizadas para a erradicação 

do problema nas escolas. 

 O procedimento técnico utilizado será o da pesquisa bibliográfica com o 

objetivo de proporcionar maior contato com o problema, utilizando material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos e material 

disponibilizado na internet.    
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 INTRODUÇÃO 

 

Nos tempos atuais muito tem se ouvido falar de casos de agressões 

física ou verbais sofridas por alunos em seu ambiente escolar. Crianças, 

adolescentes e jovens têm sido alvo de ataques frequentes de outros 

indivíduos que por diversos “motivos” difamam, acusam,  torturam e agridem 

verbal e fisicamente colegas pelo simples prazer de mostrar superioridade aos 

demais. A este conjunto de agressões físicas e psicológicas chamamos 

Bullying, uma palavra uma  de origem inglesa, sem tradução exata para o 

português.  

O O.E e P. por ser uma pessoa que mantém uma relação estreita com 

o corpo discente é a pessoa com maior condições para atuar no cerne deste 

problema. Ele possui todos os requisitos para detectar, reconhecer, 

diagnosticar e aplicar medidas certas para a solução do problema. 

Este estudo tem como objetivo estudar a atuação do O.E e P no 

combate ao bullying nas escolas, onde as agressões são mais comuns. . Ele se 

propõe a pesquisar de que forma a atuação do O.E e P. pode vir a auxiliar no 

combate a este fenômeno que cada dia vem crescendo mais dentro das 

Unidades Escolares, independentemente  de  quaisquer condições, sejam elas 

de caráter econômico, social, racial, político, etc...Como reconhecer e o que 

fazer quando nos deparamos com caso de bullying dentro do convívio escolar? 

Como podemos prevenir a aparição de novos casos? De que forma podemos 

resolver esta questão tão delicada nas escolas? Como se dará a interferência 

do Orientador Educacional e Pedagógico na solução deste problema?  

Para melhor desenvolvimento do trabalho, o mesmo será dividido em 

três capítulos, onde inicialmente iremos abordar o fenômeno em si. O que é o 

bullying? Em seguida, falaremos sobre o Orientador Educacional e suas 

atribuições dentro das Unidades Escolar e concluiremos o estudo, falando 

sobre  a atuação do Orientador Educacional e Pedagógico frente ao desafio do 

bullying na escola. O estudo será desenvolvido a partir de entrevistas com 

Orientadores Educacionais de duas escolas de educação infantil ao  ensino 

médio, ambas  situadas no Rio de Janeiro, nos bairros de Santíssimo e em 

Santa Cruz.  Contará  com artigos eletrônicos  postados em sites na web, 



9 
 

artigos das revistas Nova Escola e Educar,  do jornal O Globo e dos livros 

“Manual Antibullying”, do Dr. Gustavo Teixeira e do livro “Mentes perigosas nas 

Escolas”, da Drª Ana Beatriz Barbosa da Silva.    
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Capítulo 1 – O surgimento do fenômeno bullying e suas                         

consequências 

 

O termo bullying é segundo Teixeira (2011, p. 19): 

                        Uma  palavra de origem inglesa, derivada do verbo to bully , 
que significa ameaçar, intimidar e dominar. Não existe uma tradução exata para este 
termo, mas a expressão resume bem o conjunto de comportamentos agressivos que 
tanto preocupa pais e professores. 

 

A palavra  possui semelhança fonética em nossa língua com o verbo 

bulir e  segundo o dicionário Houaiss da Língua  Portuguesa seria equivalente 

a mexer, tocar, causar incômodo ou apoquentar, produzir apreensão em, fazer 

caçoada, zombar e falar sobre, entre outros.   

Segundo o Doutor Gustavo Teixeira, pesquisador do fenômeno bullying 

desde 2000, e autor de diversos títulos, todos ligados ao universo infantil e 

juvenil, o bullying pode ser definido como comportamento agressivo entre 

estudantes. São atos de agressão física , verbal, moral ou psicológica que 

ocorrem de modo repetitivo, sem motivação evidente, praticado por um ou 

vários estudantes contra outro, em uma relação desigual de poder, 

normalmente dentro da escola.  Segundo Silva (2010, p 21):  “a palavra bullying 

é utilizada para qualificar comportamentos violentos no âmbito escolar, tanto de 

meninos quanto de meninas”. A doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva é 

presidente da AEDDA – Associação dos Estudos do Distúrbio do Déficit de 

Atenção(SP),  diretora das clínicas Medicina do Comportamento no Rio de 

Janeiro e em São Paulo e uma estudiosa do fenômeno. 

.O termo bullying é utilizado sempre que qualificamos comportamentos 

violentos nas dependências escolares. São atitudes praticados por um ou 

vários alunos contra outro estudante, em uma relação desigual de poder, de 

forma contínua e intencional. Isto significa dizer que os mais fortes utilizam os 

mais frágeis para se divertirem, mostrando poder aos outros alunos, com o 

intuito de humilhar, amedrontar, intimidar e maltratar suas vítimas, além de se 

imporem aos outros estudantes. Eles abusam do poder como descreve Silva 

(2010, p. 21), “A intimidação e a prepotência são algumas das estratégias 

adotadas pelos praticantes do bullying (os bullies) para impor sua autoridade e  

manter suas vítimas sob total domínio”.  
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Alguns encaram o bullying como uma brincadeira, onde encarnam, 

colocam apelidos tiram sarro da cara dos colegas que por algum motivo não 

caem em suas graças.. Eles se divertem ao terem este tipo de atitude e não 

pensam em como os colegas que sofrem estas agressões se sentem. Nem 

mesmo quando deixa de ser uma brincadeira e começam os atos de violência, 

eles param de perseguir os colegas. Alunos muito magros ou muito gordos, 

bem altos ou baixinhos demais, inteligentes ( os chamados nerds), tímidos, 

caladões, são sempre os escolhidos para o ataque dos bullies( os agressores). 

E eles conseguem acertar em cheio quando o assunto é magoar, desestruturar 

ou mesmo partir para a agressão física, pois eles têm como uma certeza quase 

absoluta que sairão ilesos e que seus atos  passarão desapercebidos pois 

dificilmente eles serão acusados, já que as vítimas ou alvos se sentem tão 

intimidados que quase nunca denunciam o que estão sofrendo . Os bullies não 

tem noção de que esta prática pode causar danos irreparáveis à vida de uma 

pessoa, muitas vezes perdurando até a fase adulta e em alguns casos levando 

até a morte da pessoa perseguida.  Segundo Silva, nem sempre é fácil 

identificar as vítimas, os agressores, e os espectadores, pois quase todos se 

recusam a falar a respeito, sendo então muito importante saber detectar este 

fenômeno que sempre existiu, mas que vem ganhando proporções imensas, 

sendo já estudado por especialistas no mundo inteiro.   

 Mesmo sendo um fenômeno antigo, somente após estudos realizados 

pelo pesquisador e professor nórdico Dan Olweus, na década de 70, a 

comunidade científica internacional  passou a estudar o problema com maior 

interesse. Pioneiro e fundador da pesquisa sobre bullying, e especialista 

mundial nesta área, o doutor Olweus tem seus estudos e pesquisas 

documentadas em artigos de jornais como o “The Times”, entre outros. Como 

destaque de suas obras está o livro “Bullying na escola”,  que foi traduzido para 

quinze idiomas. O Dr. Olweus pesquisa o fenômeno há mais de 35 anos, 

porém a população mundial  só teve a atenção despertada para o problema  

quando, na década de 80, ocorreu uma tragédia. Em uma escola de classe 

média alta, três jovens noruegueses, após repetidos ataques praticados por 

bullies, não suportando mais o sofrimento a que vinham sendo submetidos, 

cometeram o ato insano de se suicidarem. Uma grande comoção tomou conta 
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do país e culminou com uma campanha nacional de prevenção ao bullying nas 

escolas de ensino fundamental. A campanha serviu para alertar a população da 

gravidade do fenômeno porém, no caso dos adolescentes que tinham idade 

entre 10 e 14 anos, nada pode ser feito de concreto contra os agressores pois 

eles não haviam sido denunciados.  

Em todas as partes do mundo já existem instituições  que auxiliam no 

combate ao bullying. No estado do Rio de Janeiro uma lei estadual, sancionada 

em 23 de setembro de 2010, institui a obrigatoriedade das escolas públicas e 

privadas de  notificarem às autoridades competentes os casos de bullying. Em 

caso de descumprimento a multa pode ser de 3 a 20 salários mínimos (R$ 

12.440,00), para as instituições de ensino. Quando o bully é menor de idade o 

caso é conduzido pelo conselho tutelar e os responsáveis respondem em juízo 

pelos atos praticados por seus filhos. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Bullying, 

acessado em 20/01/2012). 

Os casos de bullying são bem específicos, ou seja, para que se 

caracterize os fatos é necessário que haja uma situação explícita de jugo,   

entendemos, então, que  o bullying está relacionado ao poder. Se dois  alunos, 

com as mesmas características físicas estiverem brigando este não será um 

caso de bullying, pois as forças dos opositores são igualadas. Para que fique 

caracterizado como caso de bullying  é necessário que um subjugue o outro, 

seja por força física, moral, emocional ou psicológica.  O bullying segue um 

padrão: caracteriza-se por uma relação desigual de poder. 

 

 

Lucas é um aluno da Educação infantil da rede municipal de educação 

do Rio de Janeiro. Ele tem 5 anos e já sofre ataque de bullying dentro de sua 

sala. Por ser negro, o colega Luan não permite que os outros coleguinhas 

brinquem de massinha com ele, pois diz que se as outras crianças 

compartilharem da brincadeira, ficarão pretos também. Lucas se ressente e 

chora porém Fábio sempre fica com ele e chama a atenção de Luan.   
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Quando alguém está se utilizando de artifícios escusos para exercer 

poder sobre outro indivíduo ou sobre um grupo mais fraco, é frequentemente 

utilizado o termo acossamento ou intimidação para descrever esta forma de 

assédio.  

Segundo o cientista Dan Olweus, o assédio escolar se dá em três 

termos essenciais: 

 

1 – O comportamento é agressivo e negativo; 

2 – O comportamento é executado de forma repetitiva; 

3 – O comportamento ocorre onde há uma relação desigual de poder. 

 

O assédio escolar pode ser classificado em duas categorias: 

1 -  assédio escolar direto,  mais comum entre os homens; 

2 - assédio escolar indireto ou agressão social, mais utilizado pela 

mulheres. 

 

O assédio escolar direto ocorre geralmente dentro da sala de aula, no 

pátio, na hora do recreio, nos banheiros, na fila para o refeitório e também nas 

imediações da escola. Neste tipo de assédio o que presenciamos são ataques 

deliberados aos alvos. O bully ataca suas vítimas de forma verbal, com 

ameaças, intimidações, xingamentos e também de forma física, com chutes, 

socos, pontapés e empurrões. Há um tempo atrás havia uma brincadeira que 

era muito utilizada por meninos. Eles vinham por trás dos colegas e davam 

tapas no pescoço dos colegas usando a expressão “pedala Robinho”. Mas este 

tipo de brincadeira só era feito com colegas fracos, que não revidavam.  

O assédio escolar indireto  é praticado geralmente por pessoas do sexo 

feminino e por crianças e é caracterizado por situações que levam o alvo ou 

vítima ao isolamento social. Nele presenciamos atos  velados, escondidos, 

sutis. A forma como este assédio é instituído varia. Ele pode vir, no caso de 

meninas, através de comentários maldosos, difamando as vítimas, fazendo 

intrigas, espalhando fofocas, intimidando pessoas que queiram se relacionar 

com a vítima, ridicularizando a pessoa por seu modo de vestir, sua etnia, 

religião ou mesmo por limitações físicas. Nestes casos, talvez pela presença de 
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comportamentos mais disfarçados e muitas vezes escondidos, fica mais difícil 

identificar e tratar o bullying entre meninas.  

 

Os tipos de agressão no bullying são: 

1 – Física – Ferir, perseguir, chutar, empurrar, bater, derrubar. 

2 – Verbal – Xingar, gritar, ameaçar e intimidar. 

3 – Moral ou Psicológica: Perseguir, amedrontar, apelidar, tiranizar, 

excluir, dominar, assediar, discriminar, humilhar e intimidar. 

4 – Sexual – Abusar, violentar, insinuar e assediar. 

 

Os verbos utilizados por praticantes do bullying na escola: 

Ameaçar 

Amedrontar 

Agredir 

Assediar 

Bater 

Colocar apelidos 

Chutar 

Dominar 

Derrubar 

Discriminar 

Excluir 

Empurrar 

Ferir 

Furtar 

Isolar 

Hostilizar 

Humilhar 

Intimidar 

Insinuar 

Ofender 

Perseguir 

Quebrar objetos pessoais 
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São várias as consequências psíquicas e comportamentais do bullying. 

Geralmente os alunos-alvo escolhidos pelos bullies são pessoas que se 

encontram em franca desigualdade de poder e possuem na maioria das vezes 

baixa autoestima. Ao sofrer a prática do bullying,  problemas preexistentes  se 

agravam e podem surgir quadros graves de transtornos psíquicos e/ou 

comportamentais irreversíveis. O mais preocupante é que algumas pessoas 

levam este trauma para o resto de suas vidas. Como observa Silva (2010, p. 

25), “não somente crianças e adolescentes sofrem com esta prática 

indecorosa, como também muitos adultos ainda experimentam aflições 

advindas de uma vida estudantil traumática  

A doutora Ana Beatriz relata que no exercício diário de sua profissão 

observou que os problemas mais comuns apresentados por alunos que sofrem 

com a prática do bullying são: 

1 - Sintomas psicossomáticos: cefaleia, insônia, náuseas, cansaço 

crônico, dificuldades de concentração, tonturas ou desmaios, diarreia, 

palpitações, tremores, sensação de nó na garganta, crise de asma, calafrios, 

sudorese, tensão muscular, formigamento, alergias, boca seca. Estes sintomas 

sejam eles em conjunto ou isoladamente, costumam causar elevados níveis de 

desconforto e prejuízo nas atividades cotidianas do indivíduo. 

2 – Transtorno do Pânico: Medo intenso e infundado, que parece surgir 

do nada, sem dar mostras de que vai aparecer. A pessoa é tomada por uma 

sensação horrível de ansiedade e medo e que vem acompanhado de uma série 

de sintomas físicos (boca seca, sudorese, taquicardia, etc.). Estes ataques 

costumam durar de 20 a 40 minutos e, segundo relato das vítimas, são os 

momentos mais angustiantes que uma pessoa pode viver. 

3 – Fobia Escolar: Este tipo de problema é caracterizado pelo medo 

intenso de frequentar as aulas, o que ocasiona problemas na aprendizagem, 

repetências por faltas e em muitas  vezes é a causa de  evasão escolar. Quem 

sofre este tipo de fobia escolar apresenta diversos sintomas psicossomáticos e 

todas as reações do transtorno do pânico, dentro da própria unidade escolar. 

4 – Fobia Social: Também conhecida por timidez patológica quem 

apresenta este tipo de problema sofre de ansiedade excessiva e persistente, 

com temos exacerbado de ser o centro das atenções ou de ser julgado e 

avaliado negativamente. Assim, com o passar dos anos, a pessoa passa a 
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evitar qualquer evento social, o que vem prejudicar não só sua vida pessoal, 

mas também sua vida acadêmica e profissional. 

5 – Transtorno de Ansiedade Generalizada: É uma sensação de medo 

e insegurança que não deixa a pessoa um momento sequer. O indivíduo que 

apresenta este transtorno já acorda com a nítida sensação de que esqueceu de 

fazer algo importantíssimo ou que não dará conta de todos os seus afazeres. 

Eles costumam sofrer de insônia e irritabilidade e quando não são tratados 

podem vir a ter problemas bem mais graves. 

6 – Depressão: É uma doença que afeta o humor, os pensamentos, a 

saúde e o comportamento. As pessoas com este problema são ansiosas, 

deprimidas, possuem uma tristeza sem fim, sofrem de insônia ou de excesso 

de sono, são irritadiças, inquietas, possuem dificuldade de concentração e de 

tomar decisões e dependendo do grau da depressão são pessoas com alta 

probabilidade de cometerem suicídio. 

7 – Anorexia e bulimia: São transtornos alimentares mais relevantes 

em nosso contexto sociocultural. O anoréxico tem pavor descabido de 

engordar. Já as pessoas que sofrem de bulimia nervosa, ingere alimentos 

compulsivamente e então, na tentativa de eliminar os excessos cometidos, 

lançam mão de diversas ações compensatórias, como a indução de vômitos ou 

o uso de purgantes. A anorexia e a bulimia são patologias e como tal, precisam 

ser diagnosticas e tratadas. 

8 – Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC): Este problema é o mais 

intrigante para os especialistas em psicologia e psiquiatria. É conhecido 

popularmente como manias e é caracterizado por pensamentos sempre de 

natureza ruim, intrusivos e recorrentes (obsessões), causando muito sofrimento 

e muita ansiedade. Os portadores de TOC , na tentativa de exorcizar tais 

pensamentos, passa a adotar comportamentos repetitivos, de forma 

sistemática e ritualizada. Um indivíduo pode achar que pode contaminar ou 

adquirir uma doença ruim por tocar em uma maçaneta, então, passa a lavar as 

mãos várias vezes ao dia e com diversos tipos de sabonetes, podendo causar 

ferimentos e sangramentos. 

9 – Transtorno do Estresse Pós traumático (TEPT): Acomete 

geralmente em pessoas que passaram por nível de estresse elevado causado 

por experiências traumáticas, tais como sequestros, catástrofes naturais, que 
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viram a morte de perto ou que estiveram envolvidas em acidentes. Este é um 

dos problemas mais observados em adolescentes que presenciaram ou 

sofreram o fenômeno bullying.  

As consequências tanto para agressor quanto para agredidos são 

devastadoras. No caso dos agressores, são indivíduos com maior 

probabilidade de terem problemas com a justiça, geralmente enveredam por 

caminhos tortos, envolvendo-se com drogas, roubos e furtos e brigas. Eles que, 

geralmente, não responderam por seus atos ilícitos nos ambientes escolares, 

pensam que estão acima do bem e do mal, e então acham  que podem 

continuar se comportando como os donos do mundo para o resto de suas 

vidas. Neste momento a ficha de muitos “cai” e eles se deparam com uma nova 

realidade, onde os atos praticados não mais ficarão imunes e muitos deles 

finalmente entenderão que não mais estão dentro dos muros escolares, onde a 

impunidade era praticamente certa e que agora terão que arcar com as 

consequências de seus atos.   

O Dr. Teixeira cita algumas consequências encontradas: 

Nos alvos: 

- Desinteresse nos estudos; 

- Prejuízos acadêmicos; 

- Reprovação escolar; 

- Mudanças sucessivas de escolas; 

- Evasão escolar; 

- Estresse; 

- Insegurança; 

- Medo; 

- Problemas de autoestima; 

- Isolamento social; 

- Insônia; 

- Ansiedade; 

- Fobia Escolar; 

- Depressão; 

- Suicídio. 
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 Nos bullies: 

- Uso abusivo de álcool e outras drogas; 

- Maior envolvimento em brigas corporais; 

- Criminalidade; 

- Posse de armas; 

- Problemas com a justiça; 

- Atos delinquentes; 

- Furtos; 

- Agressões; 

- Destruição de patrimônio público; 

- Repetição do padrão de comportamento na faculdade e no trabalho. 

 

As tragédias tem o dom de despertar a atenção da humanidade. 

Vejamos as tragédias gregas que nos deixaram um legado imenso. Ela é um 

tipo de drama onde o herói trágico luta contra um fator transcendental, que  

controla e determina a sequencia de acontecimentos. O herói sofre as 

consequências por tentar mudar o poderoso destino.  

 

Assim como nas tragédias gregas, o bullying também se constitui em 

personagens que se dividem em:  

1 - vítima típica – são aqueles alunos que tem pouca habilidade para 

socialização. São tímidos, reservados, geralmente frágeis e que não 

conseguem reagir ao ataque dos bullies;  

2 -  vítima provocadora – São aqueles alunos que, sem intenção 

explícita, acabam insuflando os colegas contra eles mesmos. Geralmente são 

portadores de TDAH e quando são atacados ou insultados, discutem e brigam 

com seus agressores; 

3 - vitima agressora – Faz valer o ditado popular bateu levou, só que 

neste caso, ele procura uma vítima ainda mais frágil para revidar o ataque 

sofrido, como forma de compensação; 

4 – agressores – São indivíduos que possuem em sua personalidade 

traços de maldade e desrespeito, isso associado a um perigoso poder de 

liderança, que em geral é obtido através da força física ou de assédio 

psicológico. São pessoas que desde muito cedo, apresentam aversão as 
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normas de convivência. Não aceitam ser contrariados e desde muito cedo 

praticam atos ilícitos; 

5 -  espectadores passivos – São comparados aos três macaquinhos: 

não ouço, não vejo, não falo. Eles adquirem esta postura por medo exclusivo 

de se tornarem as próximas vitimas. Eles não concordam com o que esteja 

acontecendo mas se sentem impotentes para fazer algo; 

 

6 -  espectadores ativos – Estes em geral são os articuladores das 

maldades, instigando os colegas a cometem os atos de violência e ficando de 

fora, observando o circo pegar fogo, manifestando apoio moral, dando risadas 

e usando palavras de incentivo aos agressores; 

7 - espectadores neutros – São aqueles alunos que, por uma questão 

sociocultural não demonstram reação as cenas de bullying presenciadas por 

eles. Eles parecem estar anestesiados emocionalmente, em função dos 

próprios problemas em que estão inseridos. 

 

Se pararmos para pensar, todos nós já passamos por alguma situação 

de bullying em algum momento de nossas vidas. Os bullies crescem. Eles 

estão nas ruas, no trânsito, nas empresas, escritórios, ou seja, em vários 

segmentos da sociedade. Uma questão que precisa ser enfatizada é o caráter 

global que o bullying representa. Saber identificar os personagens desta 

história e orientá-los é uma batalha diária, mas que nos levará a um mundo 

melhor e menos violento. 
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Capítulo 2 – A importância do Orientador Educacional e 

Pedagógico nas  Escolas 

 O papel do orientador educacional nas escolas é o de uma ponte, o elo 

de ligação entre a escola e toda a comunidade escolar. Ele auxilia os docentes 

a compreender melhor seus alunos, indicando qual o melhor caminho a seguir 

para lidar com eles, ajuda pais e responsáveis em suas relações interpessoais 

com seus filhos, ouvindo, orientando e dialogando com eles, procurando 

sempre a melhor solução para os problemas apresentados,  orienta os alunos, 

auxiliando em seu desenvolvimento pessoal, para que aprendam a  lidar com 

seus conflitos interiores, participa ativamente na construção da proposta 

pedagógica da Instituição e em sua aplicabilidade e na organização do espaço 

escolar como um todo. É parte integrante da gestão escolar e é fundamental ao 

bom desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado nas Unidades Escolar.  

Orientador Educacional e  professores possuem praticamente  uma 

equiparação salarial, pois o remuneração de ambos são semelhantes,    porém 

a visão de ambos são divergentes no que tange ao aluno.  Como declarou 

Mírian Paúra ao blogspot.com.pedagogiadeprojetos, acessado em 20.01.2012: 

 

                       O profissional de sala de aula está voltado para o processo de 
ensino-aprendizagem na especificidade de sua área de conhecimento, como geografia 
ou matemática. Já o orientador não tem currículo a seguir. Seu compromisso é com a 
formação permanente no que diz respeito a valores, atitudes, emoções e sentimentos, 
sempre discutindo, analisando e criticando.” 

 

 E além de todas estas funções, em algumas instituições e também em 

algumas empresas especializadas, o orientador educacional tem utilizado seus 

conhecimentos para ajudar jovens  a encontrar seu projeto de vida, sua 

profissão, aquilo que vai transformar o aluno em um profissional de sucesso. 

Existem bons orientadores profissionais no mercado, que com sua experiência 

os auxilia a encontrar o melhor caminho para suas vidas profissionais. Dentro 

das escolas, esta função também está a cargo do orientador educacional, que 

com seu conhecimento da realidade da comunidade onde está inserida a 

instituição,  encontrará o projeto certo a ser  desenvolvido e assim orientar seus 

alunos na difícil escolha de uma profissão. E o que deve ser levado em conta 
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na hora de escolher uma profissão, seguir uma carreira? Alguns pais gostariam 

que seus filhos seguissem a mesma profissão que eles possuem. É normal que 

eles tenham este tipo de  sentimento com relação aos filhos. Se aquela 

profissão fez com que eles tivessem satisfação pessoal e financeira, então, ela 

será boa também para seus filhos. O problema surge quando a sugestão para 

seguir determinada carreira deixa de ser uma vontade e passa a ser uma 

fixação, ou pior vira pressão. A psicóloga Nancy Erlach Danon, especialista na 

área cognitiva-comportamental explica que os pais devem aprender a escutar o 

filho, a respeitar sua escolha e entender que ele só será bem sucedido na 

profissão que realmente gostar. Outro ponto que preocupa é quando a família 

não conversa com o filho sobre escolha profissional. É importante que a família 

estimule o jovem, que o incentive na escolha da carreira, que participe 

ativamente do maior projeto de vida de seus filhos, mas sempre tendo em 

mente que é o projeto de vida dos filhos e não o deles. O psicólogo Fabiano 

Fonseca da Silva, do serviço de orientação profissional da USP, afirma que o 

tema deve ser debatido em família desde “sempre”, e que é importante 

perguntar para a criança o que ela quer ser quando crescer e, especialmente 

na adolescência, conversar claramente com o filho sobre o assunto, para que 

ele perceba que tem um suporte familiar para decidir. 

Outro aspecto importante é com relação à vocação. O pedagogo e 

especialista em orientação profissional Silvio Bock afirma que vocação é não 

ter vocação e que esta palavra deve ser usada com cautela pois acredita que 

todos temos, a princípio, condições de desenvolver habilidades para 

desempenharmos qualquer função. O autor diz ainda que ter vocação biológica 

é para animais já que uma abelha já nasce absolutamente determinada para se 

relacionar com o mundo de uma forma específica, e ela sempre o fará da 

mesma maneira desde que não aconteçam mudanças radicais na natureza. O 

ser humano não é assim, então pode fazer o que bem quiser, bastando apenas 

desenvolver as habilidades para tal. 

Para que o jovem venha a ter sucesso em sua carreira, alguns itens 

devem ser levados em conta: 

1 – Autoconhecimento; 

2 – Conhecimento profundo do curso que vai fazer; 

3 – Conhecimento da profissão; 
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4 – Situação econômica do país. 

O autoconhecimento é fundamental na escolha da profissão. O que sou, 

o que gosto de fazer, o que mais me satisfaz: fazer o que gosto ou o que me 

trará maior retorno financeiro? O jovem que se conhece tem maior 

probabilidade de acertar na escolha, desde seja sincero com suas opções. 

Conhecimento profundo do curso que vai fazer é imprescindível. Como 

ficar quatro, cinco, seis anos estudando uma coisa que você não gosta? 

Imagine um jovem que adore a natureza e que por causa disto, resolve cursar 

engenharia florestal. Se ele não conhecer o curso, vai pensar que estudará 

botânica e na realidade é um curso ligado às exatas. Daí a importância em 

pesquisar tudo que se puder sobre  o curso pretendido.  

Conhecer a profissão é de suma importância também. Imagine que o 

jovem estude para determinada carreira por cincos longos anos. E então, 

quando ele ingressa no mercado de trabalho descobre que o que ele vai 

realizar em termos profissionais não condiz com o que ele esperava. Quanta 

frustração.  

Tem que se levar em conta também a situação econômica do país. O 

que adianta  investir em uma profissão que não tem mercado de trabalho ou 

que o mesmo já esteja saturado. Satisfação pessoal é ótimo, mas o ideal é 

unirmos o útil ao agradável.  

A profissão de Orientador  Educacional é uma das poucas  

regulamentadas em nosso país. Esta se deu através do Decreto nº 72.846, de 

26 de setembro de 1973, onde foi regulamentada a Lei nº 5.564, de 21 de 

setembro de 1968, que provê sobre o exercício da profissão de Orientador 

Educacional. 

 O texto, por ser antigo, possui alguns artigos que precisam ser adequados á 

nossa realidade de hoje. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9.394/96, algumas expressões caíram em desuso, mas a essência do texto é a 

mesma: 

“O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, 

item III, da Constituição, Decreta: 

Art.1º Constitui o objeto da Orientação Educacional a assistência ao educando, 

individualmente ou em grupo, no âmbito do ensino de 1º e 2º graus, visando o 

desenvolvimento integral e harmonioso de sua personalidade, ordenando e 



23 
 

integrando os elementos que exercem influência em sua formação e 

preparando-o para o exercício das opções básicas. 

Art.2º O exercício da profissão de Orientador Educacional é privativo: 

I – Dos licenciados em pedagogia, habilitados em Orientação Educacional, 

possuidores de diplomas expedidos por estabelecimento de ensino superior 

oficiais ou reconhecidos. 

II – Dos portadores de diplomas ou certificados de orientador educacional 

obtidos em cursos de pós-graduação, ministrados por estabelecimentos oficiais 

ou reconhecidos, devidamente credenciados pelo Conselho Federal de 

Educação. 

III – Dos diplomados em orientação educacional por escolas estrangeiras, cujos 

títulos sejam revalidados na forma da legislação em vigor. 

Art.3º É assegurado ainda o direito de exercer a profissão de Orientador 

Educacional: 

I – Aos formandos que tenham ingressado no curso antes da vigência da Lei nº 

5.692-71, na forma do art.63, da Lei nº 4.024-61, em todo o ensino de 1º e 2º 

graus. 

II – Aos formandos que tenham ingressado no curso antes da vigência da Lei 

nº 5.692-71 na forma do art. 64, da Lei nº 4.024-61, até a 4ª série de 1º grau. 

Art.4º Os profissionais, de que tratam os artigos anteriores, somente poderão 

exercer a profissão após satisfazerem os seguintes requisitos: 

I – Registro dos diplomas ou certificados no Ministério da Educação e Cultura; 

II – Registro profissional no órgão competente do Ministério da Educação e 

Cultura. 

Art.5º A profissão de Orientador Educacional, observadas as condições 

previstas neste regulamento, se exerce na órbita pública ou privada, por meio 

de planejamento, coordenação, supervisão, execução, aconselhamento e 

acompanhamento relativos às atividades de Orientação Educacional, bem 

como por meio de estudos, pesquisas, análises, pareceres compreendidos no 

seu campo profissional. 

Art.6º Os documentos referentes ao campo de ação do profissional de que trata 

o artigo anterior só terão validade quando assinados por Orientador 

Educacional, devidamente registrado na forma deste regulamento. 
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Art.7º É obrigatório a citação do número do registro de Orientador Educacional 

em todos os documentos que levam sua assinatura. 

Art.8º São atribuições privativas do Orientador Educacional: 

a) Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de 

Orientação Educacional em nível de: 

1 – Escola 

2 – Comunidade 

b) Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do serviço de 

Orientação Educacional dos órgão do Serviço Público Federal, Municipal 

e Autárquico; das Sociedades de Economia mista, Empresas Estatais, 

Paraestatais e Privadas. 

c) Coordenar a orientação vocacional do educando, incorporando-o ao 

processo educativo global. 

d) Coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e 

habilidades do educando. 

e) Coordenar o processo de informação educacional e profissional com 

vista à orientação vocacional. 

f) Sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao 

conhecimento global do educando. 

g) Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, 

encaminhando a outros especialistas aqueles que exigirem assistência 

especial. 

h) Coordenar o acompanhamento pós-escolar. 

i) Ministrar disciplinas de Teoria e Prática da Orientação Educacional, 

satisfeitas as exigências da legislação específica do ensino. 

j) Supervisionar estágios na área da Orientação Educacional. 

k) Emitir pareceres sobre matéria concernente à Orientação Educacional. 

 

 

Art.9º Compete, ainda, ao Orientador Educacional as seguintes atribuições: 

a) Participar no processo de identificação das características básicas da 

comunidade; 

b) Participar no processo de caracterização da clientela escolar; 

c) Participar no processo de elaboração do currículo pleno da escola; 
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d) Participar na composição, caracterização e acompanhamento de turmas 

e grupos; 

e) Participar do processo de avaliação e recuperação dos alunos; 

f) Participar do processo de encaminhamento dos alunos estagiários; 

g) Participar no processo de integração escola-família-comunidade; 

h) Realizar estudos e pesquisas na área da Orientação Educacional. 

Art.10º No preenchimento de cargos públicos para os quais se faz mister 

qualificação de Orientador Educacional, requer-se, como condição essencial, 

que os candidatos hajam satisfeito, previamente, as exigências da Lei nº 5.564, 

de 21 de dezembro de 1968 e deste regulamento. 

Art.11º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 

 Este Decreto foi assinado pelo então Presidente da República, Emílio G. 

Médice, em 26 de setembro de 1973.  

 Conforme o decreto de regulamentação, as atribuições do O.E. são bem 

amplas e sempre voltados para o bem estar dos alunos. Por ser a ponte entre 

os indivíduos que formam a comunidade escolar, o O.E. torna-se peça 

indispensável ao bom desenvolvimento do trabalho a ser executado nas 

Unidades Escolares. Esta visão é bem aproveitada em escolas particulares, 

onde em sua grande maioria, pode-se contar com a presença deste 

profissional. Infelizmente, para o ensino de massa, que são as instituições 

públicas, poucas são as que possuem este profissional em seu quadro de 

funcionários.  Vamos esperar que em um futuro bem próximo os nossos alunos 

menos privilegiados possam também estar contando com o auxílio deste 

grande profissional chamado Orientador Educacional. 
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Capítulo 3 -  A atuação do OE e P no frente ao Bullying 

A palavra bullying não possui tradução para o português, entretanto é 

facilmente entendida por se tratar de um fenômeno crescente em todo o 

mundo. Agressão física, moral ou psicológica são alguns de seus sinônimos e 

está relacionada a poder e mando, tendo como consequência, em alguns 

casos, da vítima se transformar em algoz no decorrer de alguns anos ou levar o 

trauma até a idade adulta, experimentando aflições intensas, advindo de uma 

vida estudantil conturbada. 

É fato. O crescimento da violência sofrida por crianças e adolescentes 

nas escolas do mundo inteiro preocupa a todos. O que fazer para contornar 

esta situação? Como pais e educadores devem lidar com este tipo de 

situação? A atuação das escolas para atuar neste assunto ainda está muito 

longe do que se precisa e espera. A grande maioria das instituições escolares 

ainda se sentem despreparadas para identificar e enfrentar a violência entre 

seus alunos ou entre os alunos e o corpo acadêmico. Segundo Silva (2010, 

p.115), “esta situação se deve a muito desconhecimento, muita omissão, muito 

comodismo e uma dose considerável de negação da existência do fenômeno.” 

E o problema não para por aí.  Alguns pais, na tentativa de orientar seus filhos 

sobre como reagir ao serem vitimados pelo bullying, optam por caminhos 

desastrosamente negativos. Alguns, na esperança de mexerem com os brios 

de seus filhos, tecem comentários maldosos, responsabilizando-os pelos 

ataques sofridos. Eles não se dão conta de como estão prejudicando seus 

filhos ao adotarem esta postura. Os filhos, que já estão fragilizados pela 

situação, irão se sentir mais infelizes e vai crescer neles o sentimento de 

inferioridade. Para então não mais serem alvo de crítica dos pais, eles optam 

pela lei do silêncio, o que acaba por contribuir para o aumento e a cronicidade 

dos casos de bullying. Há casos em que os pais agem de forma oposta, como 

cita Silva (2010, p.172) 

 

                          existem pais que não suportam a ideia de que seu filho tenha 
se transformado em bode expiatório da escola, mostrando-se chateados, aborrecidos 
e até raivosos. Por julgarem que a criança não está em segurança no ambiente 
escolar, eles incentivam a política do revide ao encorajá-la a assumir uma postura de 
agressão equivalente à seus algozes.”       
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  Alguns, em um momento de raiva extrema, vão tomar satisfações eles 

mesmo com os agressores, intimidando-os e as vezes organizando esquemas 

de “olho por olho, dente por dente”. Neste caso, incluem irmãos mais velhos, 

jovens que participam de luta profissional para tomarem as dores dos filhos. 

Este com certeza não é o melhor caminho a ser seguido, uma vez que só ira 

agravar o problema de violência escolar. A solução para o problema acontece 

quando  é estabelecida uma parceria entre todos os envolvidos e a escola. Os 

pais dos agressores e os pais da vítima precisam ser orientados sobre qual a 

melhor forma de agir. Em alguns casos mais graves, algumas pessoas 

envolvidas no problema precisam ser encaminhados  a especialistas da área 

de saúde.  

Algumas vezes os professores, por estarem mais próximos dos alunos, 

também observam que alguns possam estar sofrendo violência doméstica. Os 

alunos apresentam mudanças comportamentais, marcas pelo corpo e 

sentimento de tristeza. O professor, então, deverá levar o caso ao Orientador 

Educacional que irá entrevistar o aluno a fim de confirmar ou não a situação. 

Nestes casos, não  se deve falar com os pais sobre o que está acontecendo 

pois a criança poderia sofrer represarias. Havendo a confirmação da suspeita, 

a indicação nesta situação é que  o Serviço de Orientação Educacional da 

escola e o professor  comuniquem aos órgãos competentes, de forma anônima,  

o que está acontecendo, pedindo sigilo em relatório oficial, para que seja 

cumprido o que determina o artigo 245, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ipsis litteris:  

“Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por 

estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou 

creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 

criança ou adolescente. 

Pena – Multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 

dobro em casos de reincidência.” 

Todas as pessoas que lidam no dia a dia com crianças e adolescentes: 

alunos, pais, professores e profissionais devem ter conhecimento e 

entendimento da legislação que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). Sendo assim,  todos podem se informar, orientar e refletir sobre seus 
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atos e comportamentos, bem como saber as consequências que deles podem 

surgir, como explica a Drª Ana Beatriz Silva. 

  No decorrer de sua história, o enfoque da Orientação Educacional tem 

sofrido mudanças significativas. Após passar por várias abordagens e 

possibilidades diagnósticas, a visão nos dias de hoje caminha  para um 

conceito menos clínico-terapêutico e mais social.  

A Orientadora Educacional Sonia Aidar,  na Escola Projeto Vida, de 

São Paulo afirma que essa mudança tem a ver com a influência de teóricos 

construtivistas como Jean Piaget, Lev Vygostky e Henri Vallon, nos projetos 

pedagógicos das escolas, cada vez mais pautados pela psicologia do 

desenvolvimento e ao estudo científico das mudanças comportamentais 

relacionados à idade e a vida de uma pessoa. 

O Orientador Educacional passou a atuar de forma a atender os 

estudantes levando em conta que serão inseridos em um contexto social, que 

influencia o processo de aprendizagem.  No início, a orientação educacional 

era mais voltada para a profissionalização. Era a “menina dos olhos” do 

momento. Não que hoje as atribuições do O.E. não contemplem a Orientação 

Profissional. Ela é parte integrante, possui papel de destaque, sendo um dos 

segmentos de maior relevância  dentro de suas atribuições, pois ajudará os 

alunos a alcançarem seus objetivos e construírem seus projetos de vida. 

Porém como passamos por graves problemas sociais e de violência, a visão do 

O.E. precisa  ser mais ampla e sistêmica, pois será lançada sobre o todo: sala 

de aula, família e sociedade. Agindo na prevenção do problema, ele deixa de 

ser um bombeiro que só apaga incêndios para se dedicar mais as áreas de 

conhecimento e crescimento escolar  

O orientador educacional e pedagógico atua dentro das unidades 

escolares como um especialista, realizando um trabalho preventivo e de 

intervenção quando necessário nos casos de bullying. Ele  precisa estar atento 

as diversas situações,  orientar pais e educadores para reconhecer sinais de 

que uma criança ou adolescente esteja sendo vítima de bullying e desta forma 

encontrar a melhor maneira para combatê-lo. Estar sempre realizando 

palestras com os alunos e educadores, desenvolvendo projetos, convocando 

pais e responsáveis para reuniões que tenham o bullying como tema, faz parte 

do trabalho preventivo que deve ser desenvolvido nas escolas. Alguns 
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especialistas no assunto como o Dr. Teixeira,  citam algumas características 

observadas por ele, a partir da observação do perfil psicológico de pacientes 

atendidos no consultório e também a partir das observações do pesquisador 

norueguês Dan Olweus. Alguns aspectos podem ser facilmente reconhecidos 

por pais e educadores, demonstrando que uma criança ou adolescente esteja 

sofrendo ataques de bullying. Nestes casos, o mais acertado é encaminhar o 

caso ao Serviço de Orientação Educacional para que, com o auxílio do 

especialista, seja encontrada a melhor forma para solução do problema. Há 

alguns casos em que mesmo encontrando algumas características que serão 

relatadas a seguir,  não significa que ele esteja envolvido com o bullying, porém 

demonstra um perfil comportamental que merece cuidado. Portanto é bom 

prestar a atenção aos aspectos abaixo relacionados, como cita Teixeira ( 2011, 

p. 64 a 66): 

1 – Tem medo de ir à escola; 

2 – Conquista poucos amigos; 

3 – Não possui um melhor amigo; 

4 – Tem o dinheiro ou outros pertences roubados constantemente;  

5 – Passa o tempo do recreio sozinho; 

6 – Chega em casa com o material escolar destruído; 

7 – Chega em casa chorando sem explicar o motivo; 

8 – É agredido fisicamente, porém não consegue se defender; 

9 – É intimidado, humilhado ou ameaçado por colegas de sala; 

10 – Evita atividades escolares envolvendo grupos de estudos, 

passeios ou atividades esportivas; 

11 – É xingado, ridicularizado ou recebe apelidos pejorativos dos 

colegas de sala; 

12 – Apresenta machucados, arranhões, roupas rasgadas, manchadas 

de giz ou riscadas de caneta constantemente e sem uma explicação 

lógica para tal; 

13 – Está envolvido em brigas, levando sempre a pior; 

14 – É excluído das brincadeiras ou dos esportes; 

15 – Normalmente é o último atleta a ser escolhido nos times de 

educação física; 

16 – Apresenta queda no rendimento acadêmico; 
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17 – Parece estar sempre infeliz, triste e desmotivado na escola; 

18 – Fica inseguro nos momentos que antecedem sua ida à escola; 

19 – Prefere a companhia dos adultos no recreio escolar; 

20 – Mostra-se inseguro ou ansioso em sala de aula; 

21 – Nunca apresentou algum amigo aos pais; 

22 – Diz preferir ficar sozinho na escola, sem uma explicação 

convincente; 

23 – Não é convidado para festas de aniversário de colegas de escola; 

24 – Nunca vai à casa de colegas de escola; 

25 – Não deseja festa de aniversário, pois acredita que ninguém 

aceitará o convite; 

26 – Dorme mal e queixa-se de pesadelos com a temática escolar; 

27 – Desinteressa-se pelos estudos; 

28 – Quer mudar de escola, sem apresentar um motivo plausível; 

29 – Apresenta queixas físicas, como dores de cabeça, enjoos ou 

indisposição antecedendo  a ida à escola; 

30 – Escolhe caminhos diferentes para ir à escola, como se estivesse 

fugindo ou evitando alguém. 

  

Como informamos, nem todas as situações de violência são 

caracterizadas como bullying. Para que não haja dúvida e nem equívocos nos 

diagnósticos, alguns critérios precisam ser considerados, como podemos 

observar em Silva (2010, p.166) : 

                          

                        a vítima tem que ser alvo dos ataques de maneira repetitiva 
durante um determinado período de tempo. Isso corresponde a no mínimo duas vezes, 
durante o ano letivo, segundo o pesquisador norueguês Dan Olweus;  

 
                         Os ataques não tem qualquer motivação que possam justifica-

los; 
                          Sempre existe um desequilíbrio de poder entre o agressor e a 

vítima, o que impede a defesa desta e a faz mobilizar uma série de sentimentos 
desagradáveis em torno da situação. 

 
   

  Ao identificar o caso como bullying, o orientador educacional deverá 

iniciar o processo de combate ao mesmo com entrevistas individuais. A 

princípio, deve-se ouvir a vítima. O orientador precisa ter conhecimento 
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profundo do assunto e habilidade para ouvir, demonstrando para vítima total 

compreensão e disponibilidade para ajudá-la. A vítima precisa se sentir segura  

o bastante para se abrir e falar livremente sobre seus sentimentos e limitações, 

e de como se sente impotente frente aos ataques que sofre. Neste momento, 

nada que possa fragilizar ainda mais a vítima deve ser falado. Criticar, censurar 

os demostrar sentimentos de piedade ou de superproteção em nada irão 

auxiliá-lo.  

  Em seguida  o orientador dará prosseguimento à questão ouvindo os 

agressores. A entrevista deve ser direcionada em um primeiro momento para o 

líder do grupo, o que facilita a desarticulação de suas atitudes. Sem um público 

para manipular, os líderes perdem grande parte do poder de manipulação e 

intimidação física ou psicológica. Para estes também é importante criar um 

clima de compreensão. Só assim eles se abrirão e irão revelar seus 

pensamentos e motivações para justificar suas atitudes agressivas. Entretanto 

é importante destacar que apesar do diálogo compreensivo e acolhedor, o 

orientador precisa agir com firmeza e expor ao agressor todas as 

consequências de seus atos, de seu comportamento inadequado.    

  Em grande parte dos casos, quando há a intervenção imediata dos 

orientadores educacionais junto aos envolvidos no bullying e com as devidas 

orientações e admoestações sobre as implicações legais desse 

comportamento agressivo, acontece a paralização dos ataques.  

Entretanto há casos em que a postura dos agressores é mais resistente. 

Nestes casos, há a necessidade de ir além do diálogo nas dependências 

escolares e buscar auxílio de outros profissionais ou de instituições 

comprometidas com a proteção e o bem estar de crianças ou adolescentes. Em 

primeiro lugar, deve-se recorrer a um Conselho Tutelar, que poderá orientar os 

alunos e seus familiares.  

Não existe, em nossa legislação uma questão específica para punir 

casos de bullying. Entretanto pode-se recorrer ao ECA, que prevê de forma 

clara, medidas protetivas e socioeducativas a jovens infratores. 

 No trabalho de prevenção a bullying, algumas medidas devem ser 

adotadas: 

 - Público alvo: Pais, professores e demais funcionários - Palestras, 

cursos, reunião de pais e mestres e debates. Materiais informativos como 
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guias, folhetos e cartilhas que alertem sobre o comportamento do bullying 

devem ser amplamente divulgados. Desta forma, será oferecido a todas as 

pessoas que convivem com crianças e adolescentes informações importantes 

sobre o problema. 

 - Público alvo: alunos dos diversos anos de escolaridade. Para que o 

combate ao bullying seja feito de forma eficaz, o amplo conhecimento do objeto 

e suas consequências é condição essencial ao sucesso da empreitada. 

Realizar palestras, com grupos separados por anos de escolaridade, surte 

maior efeito. Ao estarem em menor número, os alunos se sentem mais a 

vontade para perguntar, tirar dúvidas e fornecer sugestões de estratégia de 

combate ao bullying.   

O Orientador Educacional poderá contar também com a ajuda de alunos 

mais velhos, comprometidos com o projeto de combate ao bullying e treiná-los 

para que eles sejam monitores de pequenas células de ataque antibullying. 

Estes alunos percorreriam as salas de aula de alunos mais novos, ofereceriam  

palestras para orientá-los sobre a violência escolar e quais estratégias podem 

ser utilizadas para combatê-la.    

 O envolvimento do corpo docente é primordial para o sucesso do 

projeto. Reuniões periódicas para debater as políticas de prevenção ao 

bullying, os resultados já alcançados, revisão do que não está dando certo e  

implantação de novas estratégias a serem colocadas em prática na escola são 

ações que poderão ajudar na solução dos problemas.     

 Como define Anita Maria Lins da Silva, Orientadora Educacional da EC 

203 – Santa Maria (DF) o orientador deve desenvolver projetos que visem à 

mudança de paradigmas, trabalhar no sentido de formar, informar, valorizar os 

atos de respeito ao próximo, a elevação da auto estima e do amor. É preciso 

fortalecer as relações e vínculos de afeto na escola e família, mesmo que 

algumas delas não sejam a que idealizamos. 

 Receita de bolo? Com certeza não. Em se tratando do educação cada 

caso é um caso e precisa ser estudado, analisado para que seja encontrada a 

melhor forma para combatê-lo. 

 O combate ao bullying é uma luta diária. Ele independe de 

nacionalidade, cor, raça, condição social ou econômica ou religião. Por isso, 

em vários países do mundo estão sendo observados programas antibullying 
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para combate a este problema grave que é a violência entre crianças, 

adolescentes e jovens.  

 Em uma escola do interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio 

Preto, foi implantado o Programa Educar pela Paz. Este programa é de autoria 

da doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade de Ilhas Baleares, 

Espanha e pesquisadora do bullying escolar, Cleodelice Aparecida Zonato 

Fante. Ela relata que de forma pioneira no país, foi implantado um programa 

antibullying denominado  Programa Educar para a Paz. Como resultado, 

obtiveram índices significativos de redução do comportamento agressivo e 

expressiva melhora nas relações entre alunos e professores, além de 

melhorias no desempenho escolar. O resultado das pesquisas iniciais, que 

detectava em torno d 26% de vitimização, já no segundo semestre de 

implantação do programa caiu para 10% e após dois anos, o resultado 

mostrava que haviam chegado a patamares toleráveis, com índices de apenas 

4% de vitimização. 

 Em entrevista publicada no blog da escola, Cleo Fante fala que o 

Programa Educar pela Paz, pode ser definido como um conjunto de estratégias 

psicopedagógicas que se fundamenta sobre princípios de solidariedade, 

tolerância e respeito às diferenças. Recebeu este nome por acreditarmos que a 

paz é o maior anseio das crianças envolvidas no fenômeno, bem como de toda 

a sociedade. Envolve toda a comunidade escolar onde a escola está inserida. 

As estratégias do programa incluem o trabalho individualizado com os 

envolvidos em bullying – visando a inclusão e o fortalecimento da auto estima 

das “vítimas” e a canalização da agressividade do “agressor” em ações  pró 

ativas – bem como o envolvimento de toda a escola, pais e a comunidade em 

geral. 

 O programa Educar pela Paz tem sido implementado em várias escolas 

em nosso país pelos bons resultados que vem apresentando. A violência existe 

em todos os segmentos da sociedade, mas podemos vencê-la, se soubermos 

como preparar nossas crianças para lidar com esse grave problema.  Como 

declara  a Pedagoga Cleo Fante ao blogspot.com.aprendeestudando, 

acessado em 04.02.2012: 
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                           Acreditamos que se  existe uma cultura de violência entre as 
pessoas, podemos  disseminar uma contracultura de paz. Se conseguirmos plantar 
nos corações das crianças as sementes da paz – solidariedade, tolerância, respeito ao 
outro e o amor – poderemos vislumbrar uma sociedade mais equilibrada, justa e 
pacífica. Construir um mundo de paz é possível, para isso, deve-se primeiramente 
construí-lo dentro de cada um de nós. 

 

Temos consciência de que o mundo perfeito não existe, acabar 

definitivamente com o bullying nas escolas é tarefa das mais difíceis, 

cansativas, árduas e em muitos casos, frustrante. Porém não podemos deixar 

que as desilusões, lutas e desafios nos vençam. O que está em jogo é algo 

muito precioso para ser descartado. Muito tem se falado em deixar um mundo 

melhor para nossos filhos, entretanto deveríamos pensar que tipo de filhos 

estamos deixando para o mundo. A luta contra o bullying não é uma causa 

isolada dos especialistas em educação. Ela deve ser travada por todos os 

envolvidos direta ou indiretamente: alunos, pais, educadores, especialistas, 

enfim, por toda a comunidade escolar e porque não dizer por toda a sociedade. 

Não podemos esquecer que os bullies crescem  e estão em diversos lugares, 

como filas, trânsito, mercados, etc... É dever de todos nós buscar a paz entre 

os homens para então termos a esperança de viver em uma sociedade mais 

justa, com mais generosidade, harmonia e fraternidade, todos envolvidos em 

um projeto maior de  “amar ao próximo como a mim mesmo.”   
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CONCLUSÃO 

 

O bullying nas escolas é um problema recente, porém vem recebendo 

destaque em todos os países do mundo, sendo alvo de estudo de vários 

pesquisadores. É um fenômeno que alcançou patamares absurdos se levarmos 

em consideração o tempo da ignorância, quando desde os tempos remotos 

crianças eram massacradas física, moral e psicologicamente por seus algozes 

e o caso era tratado como uma brincadeira entre crianças. 

O estudo do fenômeno no mundo é bem recente. Datando da década 

de 80. Aqui no Brasil, os estudos começaram a ter maior destaque a partir do 

ano  2000. O bullying é maléfico. Ele destrói não só a vida como a alma da 

criança, pois possui a propriedade de causar traumas ao psiquismo de suas 

vítimas e envolvidos. E ele não existe somente nas escolas, pois já pode ser 

reconhecido em várias outras esferas da sociedade tais como: no seio familiar, 

nas forças armadas (desde sempre), nos locais de trabalho, o chamado 

assédio moral, nas casas de repouso para idosos, nos sistemas prisionais, nos 

condomínios residenciais, nas comunidades onde existe o poder paralelo, 

enfim onde existam relações interpessoais. 

As técnicas de combate ao bullying, sua aplicabilidade, os excelentes 

resultados obtidos através da pesquisa realizada por especialistas que 

aplicaram estas técnicas  em seus ambientes de trabalho, foram aqui relatadas 

com a finalidade de trazer um pouco mais de conhecimento as pessoas que 

direta ou indiretamente se relacionam com o fenômeno, podendo ser utilizadas 

como ferramenta e suporte, orientando sobre qual a melhor forma de atacar 

este problema. 
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