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RESUMO 

Na constante mudança social, que tem ocorrido nas últimas décadas, grande           

parte é devida ao avanço da tecnologia em diversos âmbitos da sociedade. Tanto as              

tecnologias analógicas quanto as digitais. Tudo que precisamos e queremos está ao            

nosso alcance de maneira rápida, dinâmica e instantânea. Em relação à educação isso             

não foi diferente, estamos em uma constante mudança de pensamento e de ideologias,             

que visam explicar os novos conceitos atrelados ao sistema de ensino aprendizagem.            

Consequentemente as tecnologias trazem para este novo contexto educacional uma          

ruptura na forma como pesquisamos, ensinamos e aprendemos. De maneira alguma           

deixando para trás ou conferindo menos importância aos métodos mais tradicionais           

como lousas e livros, que são tão importantes quanto as novas tecnologias. Esta             

pesquisa monográfica foi pautado no uso das Tecnologias da Informação e           

Comunicação e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação aplicadas à          

educação como ferramentas de prevenção e combate à intimidação sistemática,          

conhecida como bullying, quando feita de maneira presencial, e cyber bullying, quando            

é feita de maneira online. A intimidação sistemática é o ato de intimidar e/ou              

importunar alguém seja em relação às suas características físicas ou por qualquer outro             

motivo como religião, classe social, estilo musical, entre outras. Após a pesquisa            

bibliográfica pautada em livros de metodologia e sobre o tema que permeia a pesquisa,              

houve também uma pesquisa de campo feita de maneira online e anônima com 23              

professores de diferentes níveis de ensino. Isto resultou no propósito esperado. Pois, os             

professores, concordaram que as ferramentas tecnológicas, são aliadas no processo          

educacional, não limitando-se aos conteúdos acadêmicos.  
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1. INTRODUÇÃO 

O tema deste trabalho monográfico é sobre o uso das Tecnologias da Informação             

e comunicação e Tecnologias digitais da informação e comunicação TIC’s e a            

intimidação sistemática. “O termo monografia designa um tipo especial de trabalho           

científico. Considera-se monografia aquele trabalho que reduz sua abordagem a um           

único assunto, a um único problema, com um tratamento especificado”. (SEVERINO,           

2001 p; 128), ou seja, este trabalho irá abordar um único assunto. Portanto, o mesmo               

não irá abordar a questão nem o ponto de vista dos estudantes e nem de seus pais e /ou                   

responsáveis, ou a intimidação sofrida por alguns professores. Intimidação Sistemática,          

é o jeito formal de se falar em bullying, não há um significado literal encontrado em                

dicionário.  

Traduzindo de maneira prática, temos: 

Sistemático – Ato ou efeito 

Intimidação – Ato feito contra outrem, através de força física, verbal ou            

psicológica. Podendo haver agressão. 

Logo, intimidação sistemática = ato  feito contra outra pessoa 

As tecnologias não podem ser utilizadas de maneira aleatória, sem que ocorra            

antes um preparo do professor. Além disso, é preciso também  

 

“Socializar, por intermédio da escola, os avanços do conhecimento         

moderno, como as tecnologias[...], além de contribuir para o processo          

de ensino e aprendizagem e seus fins, representa uma importante          

oportunidade para realizar a função social escolar de formadora de          

cidadãos.”(SANTOS, 2002, p.62).  

 

Para que as tecnologias sejam utilizadas como ferramentas capazes de mediar e            

promover debates, noções de cidadania, reflexão acerca dos paradigmas e mudança de            

preconceitos, e mudança de comportamento. No livro A cultura digital o autor Rogério             
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da Costa explica bem estes novos tempos: “Na esteira dos acontecimentos, boa parte do              

imaginário tecnológico de hoje tem se alimentado do ideal da oferta infinita.[...] em             

qualquer tela ou visor ao alcance das mãos. O mundo a um clique”. (COSTA, 2003 p.                

34). 

A questão da intimidação sistemática, pode ser entendido como um tema           

transversal, pois o tema transversal aparece como uma possibilidade de ressignificação           

do conhecimento, da metodologia e da função social do conhecimento da escola            

(BARBOSA, 2002), pois casos assim acontecem .  

Os temas transversais apontam para mudanças na cultura, nos aspectos          
de ver e sentir o mundo. Não se trata, portanto, de “mais” conteúdos”,             
nem de procurar organizar os conteúdos numa perspectiva        
interdisciplinar ou transdisciplinar, mas sim da formação de valores e          
padrões de conduta, como uma espécie de “óculos” que qualifica o           
olhar dos professores para certos elementos da formação dos alunos          
(CORDIOLLI, 1999, p. 6). 

Durante os últimos anos, tivemos um grande aumento de ferramentas          

tecnologias. A evolução dos computadores e o acesso mais fácil e livre da internet,              

fizeram com que a nossa sociedade mudasse comportamentos e hábitos. A educação não             

escapa dessa mudança. Cada vez mais a tecnologia se faz presente na escola e no               

aprendizado do aluno, seja pelo uso de equipamentos tecnológicos seja por meio de             

projetos envolvendo educação e tecnologia.(MOURA; OLIVEIRA, p. 76)  

Então, o objeto do presente estudo consistirá no uso destas tecnologias por parte             

dos professores e o papel deles em relação à intimidação sistemática, seja presencial             

e/ou virtual. Não será abordado uma tecnologia específica, mas sim uma reflexão acerca             

do tema e da proposta. O foco deste trabalho é sobre o ponto de vista do professor,                 

portanto não há entrevista e/ou pesquisa com alunos.  

Estas importunações podem ser feitas através de palavras, xingamentos,         

empurrões e agressões físicas como chutes e tapas. Também, é comum que a vítima seja               

ameaçada e chantageada, tendo que fazer coisas para não sofrerem maiores ações de             

seus “algozes”. No cyberbullying, as agressões são feitas de maneira online, através de             

sites, blogs, plataformas de vídeo, mensagens de texto, e mais recentemente por            

aplicativos para celulares que contemplam todas estas formas. Em relação aos           

professores, será pautado a questão do professor humanizado, que compreende seus           

alunos sendo sujeitos individuais e dotados de necessidades e capacidades únicas e            
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plurais de cunho coletivo. De maneira transdisciplinar e interdisciplinar. É um trabalho            

bibliográfico e de campo. Foram feitas pesquisas e em livros e artigos acadêmicos com              

o os seguintes temas: educação, tecnologias, bullying e cyberbullying, temas          

transversais e metodologia científica. Para esta pesquisa, foram feitas duas entrevistas           

com profissionais, sendo uma psicóloga e um professor de tecnologia educacional. E            

uma pesquisa online e anônima com 23 professores de diferentes níveis de ensino. 

 

LEI: 

Em 2013 foi sancionada a lei de nº 13.185, a mesma foi publicada em 6 de                

novembro de 2015. Intitulada Programa de Combate à Intimidação Sistemática          

(Bullying). Que determina que as escolas precisam prevenir e combater o bullying.            

Demonstrando a preocupação do governo com esta prática. Entretanto, a lei não tem             

como objetivo punir o agressor, a não ser que o mesmo cometa algum ato infracional se                

enquadrando no E.C.A - Estatuto da Criança e do Adolescente, do qual as punições já               

de atos infracionais estão pré-estabelecidos. O principal objetivo é realmente educar,           

mostrar e coibir estas práticas. No anexo II desta pesquisa encontra-se a íntegra da Lei. 

  

O que são TIC’s/TDIC’s? 

Vivemos atualmente em um tempo de cibercultura, “a cibercultura é o conjunto            

de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e              

de valores, que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”(LÉVY           

1999, p. 17). 

Entendemos como Tecnologias da Informação e Comunicação, doravante        

nomeada de TIC, as ferramentas de cunho mais analógico, não limitado à equipamentos             

eletrônicos como rádio, computadores, televisores, câmeras, mas também revistas,         

jornais. Enfim, tudo aquilo que é palpável e visível. 

Já as Tecnologias digitais da Informação e Comunicação, TDIC, são as           

ferramentas de cunho digital, ou seja, aquelas que são permeadas por aplicativos,            

softwares e páginas da internet. Neste conceito estão os blogs, redes sociais, jogos, entre              

outros. 

A presente monografia, utilizará o termo TIC/TDIC em toda sua extensão, pois a             

mesma visa a utilização duas em conjunto em seu estudo, pois em algumas produções              
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de tecnologia as TDIC’s não podem ser criadas ou utilizadas sem as TIC’s, pois              

necessitam de equipamentos físicos para serem acessadas. 

 

O papel do professor: 

Obviamente, que o professor pode travar estas questões sem a intermediação de            

ferramentas tecnológicas, pois as mesmas não são uma limitação, mas sim uma forma             

de aumentar seu leque de atuação. 

O professor tem papel importante, pois levando em consideração que grande           

parte dos atos de bullying acontecem dentro do ambiente escolar, é “desejável” que o              

mesmo aja de maneira a coibir e prevenir estes atos. Afinal, “dentro da sala de aula o                 

professor deve ser o líder, o responsável por iniciar os seus alunos na sociedade, não               

apenas intelectualmente, mas também emocional e socialmente” (ROSSINI, 2010,         

p.26). 

Portanto, o professor como líder, não imposto ou forçado, mas sim como alguém             

que cumpre seu papel, precisa ser o primeiro a impedir que atos violentos, sejam físicos               

ou verbais acometem seus alunos principalmente quando estão no ambiente de sala de             

aula ou em qualquer outro contexto escolar..  

Em se tratando do uso da tecnologia os professores tem inúmeras ferramentas            

que podem auxiliar neste processo, desde as mais simples como plataformas de vídeos,             

blogs, sites, ou edição de imagens e jogos. 

O professor, juntamente com os demais membros que compõe o corpo docente e             

diretoria, precisa adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, respeito            

esse necessário ao convívio numa sociedade pluralista (BARBOSA, 2002 p.24), ou seja,            

além do conteúdo disciplinar obrigatório, o mesmo preciso incutir nos alunos uma nova             

perspectiva e um novo olhar sobre diversos assuntos. Tendo em consideração também,            

que a maioria dos casos de bullying acontecem dentro do ambiente escolar. Todavia, o              

professor não pode ser o culpado por estes casos, mas quando ele toma conhecimento é               

seu dever não ser um mero espectador da situação. 
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1.1 Objetivo 
Esta pesquisa visa verificar se o uso das tecnologias digitais da informação e             

comunicação aplicadas à educação, podem ser utilizadas como ferramentas de          

prevenção e combate ao bullying e cyberbullying por parte dos professores.  

 

1.2 Hipótese 
A hipótese básica desta pesquisa é que sim, o uso das tecnologias digitais da              

informação e comunicação podem ser utilizadas pelos professores como ferramentas de           

prevenção e combate ao bullying e cyberbullying. 

 

1.3 Justificativa 
O estudo deste tema visa contribuir para que haja um uso mais direcionado no              

que tange às tecnologias da informação e comunicação na sala de aula por parte dos               

professores, para que eles possam utilizá-las em questões de temas transversais, com o             

foco em intimidação sistemática, seja verbal, física ou virtual. Não há uma literatura             

específica sobre o tema em questão, entretanto o estudo trará contribuições acerca deste             

uso, permitindo que haja uma reflexão consciente e crítica sobre o tema. 

1.4 Resultados esperados 
Com esta pesquisa, pretende-se mostrar se o professor tem conhecimento da           

tecnologia para se utilizar em sala de aula, de maneira interdisciplinar e que cause              

impacto em seus alunos. E se o mesmo acredita que as novas ferramentas tecnológicas              

podem ser utilizadas como instrumento eficaz em diversos processos.  
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2.METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para este projeto foi de campo. Porém, iniciou-se com            
uma atividade de pesquisa bibliográfica que consiste do: 

[...]registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em       
documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se        
dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e          
devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem          
pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos         
autores dos estudos analíticos constantes dos textos.(SEVERINO,       
2007, p.122). 

Do ponto de vista científico e acadêmico, para pesquisar é preciso ter um             

problema. Para Lakatos e Marconi (1990), pesquisar é compreendido como “averiguar           

algo de forma minuciosa, é investigar”. As autoras apontam que o significado do termo              

investigação “não é unívoco, pois há várias definições sobre o termo nos diferentes             

campos de conhecimento. Contudo, o ponto de partida da pesquisa reside no problema             

que deverá se definir, avaliar, analisar uma solução para depois ser tentada uma             

solução” (LAKATOS; MARCONI, 1990, p. 15). 

Para realizar a pesquisa, foi utilizado o método do de entrevista de formulário,             

também denominado roteiro de entrevista. (DALBÉRIO; DALBÉRIO, 2011) O         

formulário ao ser elaborado, define os pontos a serem respondidos pelo interlocutor.  

Uma definição mais objetiva para este roteiro de entrevista é a seguinte: O             

formulário considerado “fechado” é aquele que, estando vinculado ao objetivo          

determinante da pesquisa, facilita o entendimento e, consequentemente, as respostas          

dadas pelo entrevistado. (DALBÉRIO; DALBÉRIO, 2011) 

Quando as perguntas estão direcionadas a um foco específico e são colocadas            

objetivamente, resultam em respostas claras e diretas. Se o formulário é considerado            

fechado, significa que as perguntas direcionadas ao entrevistado estão estabelecidas          

para que ele responda apenas o que o pesquisador deseja saber. 

No processo de entrevista, aparecem informações não contempladas nem         

previstas nos objetivos da pesquisa, mas que, ao aparecerem, tornam-se importantes.           

Nesse caso, o formulário assume características “semiabertas”. Isto é “[...] o           
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entrevistador preparado aciona mecanismos investigativos para obter informações        

complementares importantes à sua pesquisa”. (DALBÉRIO;DALBÉRIO, 2011, p. 209). 

 

2.1 Etapas 
O trabalho primeiramente, foi pautado sobre linhas teóricas e estudo do tema,            

verificando a literatura presente. Foram pesquisados livros e artigos acadêmicos e           

científicos sobre educação, tecnologias e intimidação sistemática, doravante nomeada         

de bullying. A pesquisa bibliográfica consistiu-se em autores nacionais e internacionais,           

que conhecem o tema.  

Na segunda parte foram feitas uma pesquisa e duas entrevistas com           

profissionais. A primeira entrevista foi com um professor que utiliza as TIC’s para             

trabalhar bullying com seus alunos. Já a segunda, foi com uma pedagoga e psicóloga,              

que ofereceu um panorama mais objetivo. E um questionário anônimo para 23            

professores que lecionam em diversos níveis de ensino. 

3. RESULTADOS 

Os dados da pesquisa bibliográfica foram coletados em livros e artigos. Os            

dados foram feitos através de entrevista presencial com e em pesquisa de online, através              

de um formulário online, no qual a íntegra do mesmo será apresentada mais adiante. 

As respostas foram transformadas em gráficos, para que a análise fosse mais            

objetiva. De maneira prática, foram realizadas duas entrevistado. Uma com um           

professor de ensino fundamental II,na cidade de São Paulo, que faz um trabalho             

parecido ao objeto desta pesquisa. Ele concedeu gentilmente uma entrevista, em que            

fala sobre seus principais feitos como professor em relação à intimidação sistemática            

utilizando as ferramentas tecnológicas. E a outra com a psicóloga, que também é             

professora na rede estadual de Sergipe.  

Segue abaixo as entrevistas:   

 

Entrevistas de campo 

Foram entrevistados 23 professores de diversas áreas e níveis de ensino.  
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A pesquisa de campo foi do tipo formulário. As perguntas foram separadas em três              

categorias: 

-O conhecimento sobre intimidação sistemática. 

-O conhecimento das TIC’s 

-A utilização das duas em conjunto. 

A entrevista com os professores, foi dividida em algumas sessões, para que de             

maneira mais objetiva os resultados obtidos pudessem ser avaliados de maneira mais            

sistemática. Foram perguntadas questões sobre as Tecnologias da educação, o bullying e            

Cyberbulying. E no final como tais ferramentas podem auxiliar neste processo. 

Pesquisa feita com 23 professores, entre os dias 04 e 09 de fevereiro de 2018 

Os gráficos a seguir demonstram as perguntas e respostas dos entrevistados.           

Conforme mencionado, apenas para que a apresentação ficasse mais visível e fácil.  

A figura 1 pergunta se os professores já presenciaram casos de bullying em suas              

turmas. Mais de 80% disseram que já presenciaram tais casos, o que demonstra que este               

tipo de violência é recorrente no cenário educacional.  

 

Figura 1. Fonte: Autoria própria 
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Na figura 2, pergunta-se se os professores acham que têm papel fundamental em relação              

ao combate e prevenção do bullying. 95% acreditam que seu papel enquanto professor é              

fundamental em relação ao combate do bullying. Portanto se faz necessário que os             

professores apliquem em suas salas de aula os temas transversais dos parâmetros            

nacionais curriculares (BARBOSA, 2002). 

 

Figura 2. Fonte: Autoria própria 

Na figura 3, pergunta-se sobre o conhecimento dos professores sobre cyberbullying. O            

cyberbullying é um tema conhecido para a maioria dos entrevistados, mas ainda se faz              

necessário que os professores conheçam as diversas formas deste tipo de agressão            

(HUNTER, 2012), para que estejam mais preparados para coibir e enfrentar. 
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Figura 3. Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 4 pergunta-se os professores já tiveram conhecimento de alunos vítimas de             

cyberbullying  

Figura 4. Fonte: Autoria própria 
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Na figura 5, questionamos o professor sobre a questão das redes sociais dos seus alunos. 

Figura 5. Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 6, perguntamos se o professor já viu casos de cyberbullying entre seus alunos 

Figura 6. Fonte: Autoria própria 
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Na figura 7, buscamos saber do professor sua opinião sobre como o aluno agressor deve               

ser punido. Nesta questão os professores têm opiniões diversas, para alguns punir o             

estudante bullie (quem faz a violência) não se faz necessário, mas para mais de 43% é                

preciso que eles sejam punidos de acordo com o regimento escolar e em alguns casos,               

respondam por ato infracional de acordo com o E.C.A (estatuto da criança e do              

adolescente). 

Figura 7. Fonte: Autoria própria 
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Na figura 8, buscamos saber se o professor tem conhecimento das tecnologias            

educacionais. As tecnologias que podem ser utilizadas na escola são diversas           

(SEABRA, 2010), não foi perguntado por uma tecnologia específica, mais de 82% dos             

professores têm conhecimento. O que demonstra que ainda há um número significativo            

de professores que desconhecem os termos e os efeitos da utilização das mesmas em              

suas aulas. 

Figura 8. Fonte: Autoria própria 

 

 

 

Na figura 9, se o professor já utilizou a tecnologia como ferramenta educacional. A              

mesma porcentagem da pergunta anterior. Ou seja, os mesmos professores que           

conhecem as tecnologias já utilizou-as ao menos uma vez no âmbito escolar. 
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Figura 9. Fonte: Autoria própria 

 

 

 

Na figura 10, se o professor acredita que tais ferramentas são de fato úteis na educação.                

Mesmo que alguns professores não conheçam as novas tecnologias, mais de 95%            

acredita que as mesmas são importantes para educação. Ou seja, há ainda receio por              

uma menor parcela de professores em relação às tecnologias. 

Figura 10. Fonte: Autoria própria 

 

 

16 



 

Na figura 11, indaga-se o uso das tecnologias aliadas a prevenção e combate da              

intimidação sistemática. Todos os 23 professores acreditam que as ferramentas          

tecnológicas podem ser aplicadas para combater a intimidação sistemática. 

 Figura 11. Fonte: Autoria própria 
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A pesquisa conforme mencionado foi anônima, com professores de diferentes          

níveis e tipos de ensino, de ambos os sexos. Os dados apresentados foram no estilo de                

gráfico para que visualmente fosse mais fácil averiguar as informações prestadas pelos            

entrevistados. O resultado obtido foi como esperado no início do projeto, pois os             

professores têm em mente que seu papel transformador da sociedade, precisa ir além             

dos conteúdos didáticos e pedagógicos, promovendo cidadãos críticos, pensantes,         

honestos e capazes de exercer empatia e solidariedade. Muitos professores que           

possuem redes sociais têm em seus perfis amizade com seus alunos, o que pode ser um                

grande aliado ao tema deste projeto, mas ao mesmo tempo, pode ser um agravante, já               

que a vida privada e profissional do professor ficará mesclada pois nossa sociedade cada              

vez está conectada e interligada. 

Os dados mostram que os professores participantes da pesquisa têm amplo no            

que diz respeito às ferramentas de tecnologia da informação e comunicação aplicadas à             

educação. Muitos conhecem entendem que as mesmas têm grande importância na área            

educacional. 

Os professores foram unânimes em dizer que em relação a prevenção e combate             

à intimidação sistemática, as ferramentas de tecnologias sejam analógicas ou digitais           

aplicadas à educação, podem surtir um grande efeito, tendo em vista que grande parte              

dos alunos e os próprios professores têm acesso a tais ferramentas. A utilização de              

blogs, músicas filmes e outros. 

A pesquisa não apresentou uma tecnologia específica para o projeto, pois a            

mesma não poderia se limitar a tal recorte, pois pressupõe que nem todos os professores               

entrevistados poderiam ter conhecimento em algo específico. Então, o ponto chave é            

promover um debate ou mesmo uma iniciativa para que os professores possam tomar             

posse das ferramentas e utilizá-las. Os resultados foram em base os esperados, pois             

fez-se um levantamento introdutório sobre o tema.  

Alguns professores têm seus alunos em suas redes sociais na pesquisa, não foi             

explícita nenhuma rede específica, mas alguns deles disseram que já presenciaram casos            

18 



 

de cyberbullying entre seus alunos, e os mesmos informam que só entraram na situação              

quando o caso foi grave.  
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4 CONCLUSÃO 
 

Concluímos com esta pesquisa, que as TIC/TDIC’s, aplicadas à educação,          

podem perfeitamente ser enquadradas em diversos temas, que não sejam totalmente           

ligados à matéria que o professor leciona.  

Porém é seu papel tornarem conhecidos os problemas existentes e o           
caminho para a prevenção, não como um simples agente informador,          
mas como um agente que promove a problematização, o aparecimento          
da dúvida, a busca da pesquisa e das melhores formas de           
conscientização dos seus alunos (BARBOSA, 2002, p. 80). 

 
A diversidade é importante na medida em que as pessoas podem viver no             

mesmo espaço, ao mesmo tempo (BARBOSA, 2002), isto significa que o indivíduo            

desde a mais tenra idade, deve ser capaz de conviver com pessoas diferentes, sob os               

mais diversos aspectos. Esta diversidade está presente no aspecto social, racial,           

religioso, físico, entre outros. De acordo com a psicóloga entrevistada nesta pesquisa, o             

bullying causa danos emocionais, psicológicos e mesmo físicos em suas vítimas,           

portanto é preciso que os professores estejam atentos e saibam como enfrentar e coibir              

tais práticas no ambiente escolar pois “[...] é esta a missão da escola, confrontar os               

opostos, discutir extremos, perceber capacidades e estimular possibilidades”.        

(BARBOSA, 2002 p. 137). 

Consideramos que os professores acreditam que é importante a questão da           

tecnologia em seu processo de ensino aprendizagem, mas alguns, ainda não possuem            

conhecimento e nem acesso às mesmas por diversos fatores.  

O professor de ensino fundamental que aplica as tecnologias, utiliza ferramentas           

simples como editores de texto e câmeras para que suas atividades sejam feitas. O que               

demonstra ser totalmente possível agregar as TIC’/TDIC’s a este tema. Uma das iniciativas dele              

é elaborar trabalhos em grupos, para que os alunos possam juntos criar possibilidades e soluções               

para este tema.  

Todos os entrevistados foram unânimes ao dizer que blogs, sites e jogos, podem             

ser aplicados em casos de bullying e/ou cyberbullying. Pois os estudantes têm facilidade             

e conhecimento em tais tecnologias de maneira praticamente natural e inseri-las neste            
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contexto não seria algo que rompesse com os métodos tradicionais, mas sim agregaria             

maior conhecimento e interação entre eles.  

A psicóloga que foi entrevistada cita os danos que tais atos violentos podem             

trazer para as vítimas. Portanto, o professor quando trabalhar tais situações, precisa estar             

atento para que seu trabalho seja de fato efetivo. Quando se trabalha com atividades que               

trabalham cidadania e temas diversos, é preciso que haja preparo e sensibilidade            

(ROSSINI, 2010), por parte dos professores. 

Trabalhar estas questões no âmbito escolar pode ser enriquecedor (MAUÉS,          

2010), para todos os envolvidos no processo tanto para quem é vítima, quanto para              

quem comete tais atos, assim como para os professores. Lidar com as tecnologias é uma               

tarefa que exige vontade, praticidade e planejamento por parte do professor. Mais do             

que ter todas as ferramentas, é preciso saber como utilizá-las e aplicá-las na sala de aula. 
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APÊNDICE I 

Transcrição da Entrevista com o Professor A 
Nome Ocultado 

 
1. Sua formação:  

Técnico em Administração; graduado em Sistemas de Informação; graduado em          
Pedagogia; especialista em Psicopedagogia; graduado em Teologia. 
 

2. Há quanto tempo você leciona? 
4 anos. 

 
3. Quais séries você leciona? 

De 2º EF1 a 9º EF2. 
 
 

4. O contexto das suas aulas é interdisciplinar, ou há uma matéria específica de             
tecnologia? 
 
“Os dois. A interdisciplinaridade é dinâmica, isto é, a cada semestre as            

disciplinas se reagrupam em grandes áreas que, juntas, promovem projetos          
interdisciplinares. Nelas está inserida a disciplina independente Linguagem e         
Programação.” 
 

5. Como surgiu a ideia de juntar as TIC’s e o bullying? 
 
“Em 2013, ao assumir como professor pela primeira vez (já trabalhava como            

auxiliar de Informática desde 2007, ensinando de forma informal), formei, em conjunto            
com minha coordenadora de área, Ivone Milani, um projeto que se inspirava na             
campanha produzida pela rede de televisão infantil Cartoon Network. Eu assistia junto            
com meu irmão mais novo, que também sofria bullying, assim como eu sofri na              
infância. Entendi que podia transformar a realidade de crianças que sofrem e que             
cometem bullying e cyberbulying, usando meus talentos, ferramentas e minha          
profissão.” 
 

6. Há quanto tempo você começou a utilizar as TIC’s para os casos de bullying? 
“4 anos” 

 
7. Você já presenciou muitos casos de bullying em suas aulas ou na escola? 
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“Sim, e a frequência depende do tipo e local. Agressão no colégio que trabalho              
vi duas vezes, por ser um ambiente bem monitorado. Mas na escola que estudei eu               
mesmo sofria junto com outros colegas. Exposição alheia de fotos íntimas já aconteceu             
também. Além dessas citadas, nas minhas aulas percebo exclusões sociais por motivos            
diversos, que creio configurar o início do bullying. Devido a campanhas constantes e             
ambiente bem monitorado, no colégio é difícil que um caso se torne grave, porém              
percebo que os alunos são bombardeados todos os dias por notícias sobre esse assunto              
e, certamente, são influenciados.” 
 

8. Quais softwares/sites você geralmente utiliza? 
“Trabalho com edição de textos para roteiro, fotografia, imagens, áudio e           

vídeo, portanto: Documentos Google ou Microsoft Word, câmera nativa dos Ipads ou            
celulares, editores online de imagens, Audacity e Imovie. Porém, os alunos são livres             
para escolher quais ferramentas lhes agrada mais. Além disso, alguns grupos também            
simulam situações virtuais, criando perfis temporários para seus personagens em redes           
sociais.” 
 

9. Eles mudam conforme a faixa etária/série dos alunos? (sobre os softwares           
utilizados) 
“Não. O que muda é o conteúdo. Quanto mais avançada a turma, mais tempo o               

vídeo deve durar e mais itens deve conter.” 
 
 

10. Como seus alunos trabalham? Em grupos, duplas, projetos.. 
“Grupos, com no mínimo 2 alunos e no máximo 5. “ 

 
11. Depois que você começou este projeto, quais principais mudanças foram          

percebidas nos alunos? 
“Todos eles são bombardeados com notícias sobre casos de bullying, além de            

sempre conhecerem alguém que sofre ou pratica, porém o assunto é geralmente            
limitado a fofocas, não existindo uma interferência positiva, com ação efetiva para            
colaborar com o término da situação. Depois do projeto, o assunto passa a ser              
discutido por eles durante sua jornada acadêmica de forma crítica e construtiva, com             
ação imediata em casos que acontecem depois. Percebo isso em relatos de alunos que              
vivenciam situações de bullying e cyberbullying e denunciam para os professores,           
direção ou para os pais. 
Resumindo: eles desenvolvem pró-atividade, interferindo positivamente.” 
 

12. Seus alunos tem espaço para conversar com você sobre estes temas? 
“Totalmente, principalmente depois do projeto, no 7º ano. Me torno referência,           

inclusive para desabafos e pedidos de ajuda.” 
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13. Na sua opinião, por qual(is) motivo(s) os alunos não buscam ajuda dos            
professores, quando são vítimas de seus colegas? 
“Vergonha, timidez, receio de piorar a situação ou de não ser aceito            

socialmente e ser visto como covarde. Além disso, alguns tem a auto-estima baixa,             
aceitando as ofensas recebidas como confirmação de sua falta de potencial e            
habilidades sociais e cognitivas.” 
 

14. Em relação ao cyberbullying, você acredita que os professores também          
precisam intervir? 
“Sim. Informalmente todos acabam se encontrando, alunos e professores, nas          

redes sociais, e os casos se tornam conhecidos. Alguns alunos também comentam aos             
seus professores de confiança casos que acontecem. Assim que o professor, que creio             
ser moralmente responsável pelos alunos enquanto em sua aula e sob sua autoridade,             
fica sabendo desses fatos, se torna cúmplice ou ajudador. Além de professores, que             
ensinam, são educadores, que servem de exemplo moral e acadêmico, e precisam            
proteger os alunos que sofrem cyberbullying e ajudar os que o cometem.” 
 

15. Você já presenciou muitos casos de bullying? 
“Como aluno sim, e os sofri quando estudante. Como professor sim, já            

presenciei” 
 

16. Para você a postura do professor pode incentivar ainda mais casos de bullying?             
Por quê? 
“Sim, pois ele ou ela são autoridades no seu ambiente de trabalho, e sua              

omissão pode validar as atitudes negativas dos alunos.” 
 

17. Em relação aos alunos que praticam bullying, qual a sua postura e opinião em              
relação à punições? 
“Sofrem tanto quanto as vítimas por causas diversas que a Psicologia pode            

explicar. Creio que a punição seja desnecessária no início, servindo apenas o diálogo e              
o acompanhamento. Caso haja reincidência, deve-se punir, de forma gradual e sempre            
acompanhada do diálogo e aproximação entre todas as partes: vítimas, pais,           
professores, orientadores e direção. A punição deve marcar na mente do agressor um             
momento sofrido, no qual ele aprendeu o equilíbrio de ações, a justiça e o aprendizado               
derivado disso. A punição jamais deve destruir o indivíduo, mas trazê-lo à reflexão.” 
 

18. Gostaria de escrever algo que não foi perguntado nesta entrevista? 
“Os pais devem se envolver diariamente na vida dos filhos, monitorar           

gentilmente suas redes sociais e prestar atenção no seu comportamento, sempre           
criando momentos de diálogo, passeios, viagens, criações, invenções e brincadeiras,          
pois isto fortalecerá e blindará os alunos em casos de bullying, pois estes saberão como               
se defender, tendo forças para procurar ajuda. Também não terão motivos para            
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praticar bullying e cyberbullying, nem serem cúmplices. A atenção aos sentimentos dos            
alunos devem fazer parte também da rotina dos professores, que, ao menor sinal de              
queda cognitiva ou no semblante, precisam se mover para protegê-los e criar uma             
ambiente seguro e eficaz contra a violência em todas as suas formas” 
 

Comentário 

O professor entrevistado acredita também que todo o professor, pode utilizar           

tecnologias simples para fazer atividades sobre bullying, como editores de texto,           

celulares, editores de vídeo simples ou mesmo filmes e desenhos animados que tratam             

estes temas, de acordo com a faixa etária e série dos alunos.  

Os maiores frutos que ele colheu, de acordo com a entrevista, foi ver que os               

alunos passaram a pedir desculpas, e que eles mesmos coíbem entre si situações de              

preconceito ou de qualquer coisa que intimidem os outros. Entretanto, é preciso que o              

professor utilize sua criatividade e saiba abordar o tema de maneira objetiva, e que              

tenha predisposição para interferir e ajudar caso seja necessário. 
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APÊNDICE II 
Entrevista com profissional B, professora e psicóloga 

 

1.Há quanto tempo você é psicóloga? 

“Há 04 (quatro anos)” 

2.Como profissional, como você descreve o bullying? 

 “O bullying seria uma prática violenta, tanto do ponto de vista físico quanto             

psíquico, visto que é repetitiva, sistemática, com fim principal de expor o outro a              

situações vexatórias e/ou dolorosas. Os ataques contínuos tendem a provocar na vítima,            

respostas desadaptativas, as quais podem ser desde uma ansiedade e/ou tristeza intensa            

seguida de recusa em estar no ambiente hostil, ideação suicida, bem como a prática do               

suicídio. Há também a possibilidade de tentativa de revidar de forma violenta aos ataques              

sofridos. Desse modo, o bullying não tem quaisquer aspecto positivo, podendo causar            

danos irreparáveis para os que dele são alvos.” 

 

3. Você conhece a lei 13.185, que tem como objetivo coibir as ações de bullying nas                

escolas? 

Do ponto de vista psicológico, as leis desse tipo conseguem realmente inibir tais             

situações?  

 

 “Sim. A lei constitui-se como uma diretriz para estabelecimento de ações           

específicas nos espaços escolares para conter atos constrangedores e intimidatórios.          

Porém, para que a mesma tenha o efeito esperado precisa ter os meios necessários para               

ser posta em prática. Com base nisto, creio que a formação continuada e orientação              

sistemática de profissionais, que pudessem intermediar ativamente ações efetivas, nos          

espaços em que o bullying ocorre livremente, seria o início para efetivação da lei. Mas,               

infelizmente, tais leis não conseguem inibir a prática do bullying, haja vista que             

observamos, seja por meio das redes de informação, seja na convivência real em espaços              

em que este tipo de violência é recorrente, unidades escolares apresentam grande            

inadequação em muitos aspectos. Dentre os aspectos que inviabilizam a implementação           

desta lei, a cultura de violência que trazemos por longos anos, número pequeno ou              
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carência total de profissionais, que podem atuar adequadamente e mais de perto com             

equipe gestora, de modo especial, coordenador(e)(a)s pedagógico(a)s, corpo docente e          

inclusive com orientação direta ao indivíduo vítima de bullying. Pensemos ainda na            

inexistência de um trabalho realizado em rede, já que muitos casos precisam ser             

direcionados também para o sistema de saúde, conselhos tutelares, assistência social, mas            

o trabalho em rede é algo ainda não é algo efetivo.Como inibir a prática da intimidação,                

do constrangimento, do abuso somente com o que está escrito? Na falta do que se faz                

necessário, resta muitas vezes somente a “boa vontade” de alguns professores, os quais,             

ou por despreparo, ou por falta de apoiadores, ou pela grande quantidade de tarefas que               

precisa cumprir durante a sua carga horária, faz algumas colocações de forma            

intermitente ou apenas adverte, quando percebe alguma violência dentro da sala de aula.” 

 

4. Quais os “sintomas” ou mudanças de comportamento as vítimas podem/tendem a            

apresentar 

“De um modo geral, as vítimas do bullying tendem a ter um decréscimo no              

processo de aprendizagem devido a baixa concentração que passam a ter durante as             

aulas, bem como pelas ausências ou vontade de não comparecer às mesmas, sentem             

necessidade de mudar-se de colégio, podem também chegar com machucados ou roupas            

rasgadas sem explicação plausível. Além disso, podem ficar deprimidos, com baixa           

auto-estima desenvolver transtornos de ansiedade, fobias, doenças psicossomáticas e         

podem inclusive cometer suicídio.” 

  

5. Quais as consequências que uma criança e/ou adolescente podem apresentar na vida             

adulta, quando são vítimas de bullying? 

“O indivíduo pode não superar o trauma das agressões psicológicas e físicas            

sofridas, mesmo quando se tornam adultos, as crianças podem apresentar problemas de            

saúde, dificuldades sociais, suicídio, depressão, desempenho escolar ruim, autoestima         

baixa, como também podem se revoltar e passar a ser agressivas para se protegerem.” 

 

6. Como é o perfil psicológico de uma pessoa que comete bullying? 

 “Os bullies são hostis com seus pares, tem autoestima elevada, podem apresentar            

grande impulsividade, tendem a fumar, ingerir bebida alcoólica, utilizar drogas ilícitas,           
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se envolver em delinquência e violência, têm pouca empatia para com as vítimas e uma               

necessidade de dominação dos outros, dificuldade em criar relações de amizade, não se             

sentem felizes na escola, são alvo de rejeição, por parte de muitos colegas de classe em                

relação a este, que se cerca por um número pequeno de outros que o deixam liderar.                

Pode ser oriundo de um ambiente familiar pouco afetuoso, distante.” 

 

7. Em relação aos agressores, você acredita que eles também precisem de tratamento              

psicológico? 

“Os praticantes de bullying (bullies) algumas vezes foram vítimas de algum tipo             

de violência que imprimiram marcas profundas e dolorosas em sua forma de ver a vida.               

A relação de apego com suas figuras de autoridade ou substitutos muitas vezes pode ter               

sido de grande ansiedade, medo, violência. Isso pode gerar crenças disfuncionais no            

modo como o indivíduo vê a si mesmo e ao mundo, podendo determinar, ao menos por                

um grande período, o modo como este se comporta consigo mesmo, com os seus pares.               

Sendo assim, é totalmente válido que o sujeito vitimizador passe por acompanhamento            

psicológico seria necessário para avaliar as motivações de tais comportamentos, como           

também se há alguma psicopatologia que direciona esse indivíduo a sentir prazer em             

tais práticas. Verificando-se as causas, possibilita-se que seja feita uma intervenção a            

fim de que crenças mais adaptativas sejam aprendidas pelo praticante do bullying e,             

consequentemente, algo que poderia se perpetuar possa ser extinto ou evitado.” 

  

8. Existem muitos casos de adolescentes que cometem suicídio quando são vítimas de             

bullying, muitos adultos, acreditam que isso é um exagero ou frescura. Como o             

psicólogo pode abordar este tipo de tema? Ou como ele pode intervir? 

 

 “A falta de empatia pode levar algumas pessoas a pensarem dessa forma. Mas,              

o que se verifica é que não somente nos casos de suicídio provocados por bullying mas,                

também nos diversos casos de suicídio, o que se percebe é que por trás de um ato tão                  

desesperado como o de atentar contra a própria vida, o indivíduo, de fato, só gostaria               

mesmo era de se livrar de um sofrimento psíquico intenso que o invade. A desinformação               

sobre o que exatamente se configura como bullying pode induzir muitas pessoas a             

pensarem que é só um apelido, um tapa , colocar algo no caminho para que o outro caia                  
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no chão, pegar o lanche sem permissão, esconder materiais, sandálias ou peças de roupa,              

xingar, e tudo isso uma vez ou outra. Mas é bem diferente. São ações abusivas, violentas                

e constrangedoras feitas diariamente ou o máximo de vezes que é possível, sem que              

muitas vezes seja notada por pessoas capazes para intervir. A falta de intervenção pode              

levar as vítimas a entrarem num total estado de desamparo e buscar soluções             

inadequadas. 

Um trabalho contínuo de esclarecimento com palestras, bem como vivências, projeção            

de vídeos para pais e equipe escolar pode auxiliar na desmistificação da frescura do              

suicídio, assim como numa visão mais adequada do que de fato podemos chamar de              

bullying, não confundindo com os demais tipos de violência. Conscientizar, prevenir e            

combater todo e qualquer tipo de violência, de modo especial no ambiente familiar, pode              

favorecer uma diminuição da violência em outros espaços, uma vez que há a             

possibilidade de reprodução da violência por quem a sofreu se não houver um             

atendimento especializado e a modificação dos padrões de funcionamento do seu núcleo            

familiar. Realizar atividades que possam suscitar a empatia, a solidariedade, o respeito e             

a ética são formas possíveis para intervenção em casos de violência. Além disso, quando              

a violência já está ocorrendo, a depender do tempo e do tipo, é aconselhável a escuta                

desse indivíduo em psicoterapia para redução dos possíveis malefícios que lhes foram            

causados.” 

 

9. Em relação à pergunta anterior, como o professor pode perceber que seu aluno está               

sofrendo perseguições ou mesmo pensando em suicidar-se? 

 

“De um modo geral, o professor pode notar comportamentos diferentes se houver             

uma proximidade maior e contínua com a turma. Alunos assíduos e participativos, por             

exemplo, podem começar a ter queda na participação, na assiduidade, no rendimento.            

Podem ainda queixar-se de dores de cabeça ou de barriga, ou querer voltar mais cedo pra                

casa ou mesmo deixar de ir às aulas. Com relação ao pensamento suicida, muitas vezes o                

aluno pode expressar tal pensamento por meio de frases que denotam desespero,            

desânimo, do tipo “não existe mais saída”, “não consigo mais aguentar tudo isso”,             

“preciso acabar com esse sofrimento” ou podem dizer diretamente que vão se matar.” 
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10. Para você os ataques cometidos pela internet, conhecido como cyberbullying,           

afetam de maneira mais profunda as vítimas que o bullying presencial? 

 

“Acredito que a grande problemática do cyberbullying esteja na facilidade que o             

praticante tenha de se manter sem identificação, bem como da grande velocidade com             

que o constrangimento passado pela vítima é transmitido, muitas vezes até em tempo             

real, devido ao grande número de pessoas que acessam redes sociais tais como facebook,              

whatsApp, Instagram entre outras. A exposição da vítima pode durar um longo tempo,             

visto que, há uma dificuldade em parar tais postagens. Certamente, isso afeta            

profundamente a vítima do cyberbullying, que pode vir, inclusive a cometer suicídio e/ou             

se isolar em casa desenvolvendo uma postura altamente ansiosa com pessoas do seu             

convívio. Mas, mesmo as práticas abusivas presenciais, em que o público que assiste a              

violência pertence somente ao ambiente escolar o sujeito vitimizado tende a ficar com             

marcas psicológicas profundas, podendo desenvolver transtornos psíquicos diversos,        

semelhantes aos desenvolvidos por meio do cyberbullying.” 

  

11. Para você, as escolas precisam de um psicólogo que pudesse auxiliar professores e              

alunos nesta questão? Por quê? 

 

 “Sim. As escolas de todos os segmentos precisam tanto de psicólogos como de             

assistentes sociais, os quais estariam mais perto da comunidade escolar podendo auxiliar            

na efetivação da citada lei, em parceria com a equipe gestora, professores, alunos, pais              

e/ou responsáveis, uma vez que o profissional de psicologia seria o mais tecnicamente             

preparado para lidar com relações interpessoais e o assistente social, além de colaborar             

no espaço de ensino com ações específicas da sua área seria o mais competente para abrir                

espaço para um trabalho em rede de forma sistemática.” 
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ANEXO 
Íntegra da Lei 13.185 – Programa de Combate à Intimidação Sistemática 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Vigência 
Institui o Programa de Combate à 
Intimidação Sistemática (Bullying). 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional      
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática           
(Bullying) em todo o território nacional. 

§ 1o  No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática            
(bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que            
ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais             
pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima,              
em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 

§ 2o  O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério          
da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como de             
outros órgãos, aos quais a matéria diz respeito. 

Art. 2o  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência         
física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: 

I - ataques físicos; 

II - insultos pessoais; 

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 

IV - ameaças por quaisquer meios; 

V - Grafites depreciativos; 

VI - Expressões preconceituosas; 

VII - isolamento social consciente e premeditado; 
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VIII - pilhérias. 

Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores          
(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar,            
incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de               
constrangimento psicossocial. 

Art. 3o A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as          
ações praticadas, como: 

I - Verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 

II - Moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 

III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 

IV - Social: ignorar, isolar e excluir; 

V - Psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular,         
chantagear e infernizar; 

VI - Físico: socar, chutar, bater; 

VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 

VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou           
adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de              
criar meios de constrangimento psicológico e social. 

Art. 4o Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o: 

I - Prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a              
sociedade; 

II - Capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de             
discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 

III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e          
informação; 

IV - Instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis             
diante da identificação de vítimas e agressores; 

V - Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 
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VI - Integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade,               
como forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e             
combatê-lo; 

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos              
marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua; 

VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando           
mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a           
mudança de comportamento hostil; 

IX - Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos             
de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying),           
ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros           
profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. 

Art. 5o É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações            
recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à          
violência e à intimidação sistemática (bullying). 

Art. 6o Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de          
intimidação sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para planejamento das          
ações. 

Art. 7o Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a            
implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa instituído            
por esta Lei. 

Art. 8o Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua               
publicação oficial. 

Brasília, 6 de novembro de 2015; 194o da Independência e 127o da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Luiz Cláudio Costa 
Nelma Lino Gomes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.11.2015   
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