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O que é  o  bu!ying? Como defini-lo  e  identificá-lo?  O que 
fazer na escola e em casa para combatê-lo? Como preveni-lo?

Porque o bu!ying é um assunto de todos. 

Encuentro com a temática do 
bullying  
“O bullying se define como uma violência repetida, que pode 
ser verbal, física ou psicológica. Ela é praticada por um ou mais 
alunos contra uma vítima que não tem como se defender”. 
Cécile Bourdillat, diretora da escola maternal e do primário no 
Lycée Pasteur, explicou o que era o bullying, quais eram os 
diferentes perfis do agressor e da vítima, os fatores de 
predisposição e as formas que ele pode tomar. 
Para Cécile Bourdillat e para Karine Deburck, psicóloga escolar 
do Lycée, diante dos números sobre o bullying na França, trata-
se de um assunto de suma importância que merece ser 
discutido sempre, “como injeções de lembrete”. 
Em 2016, todos os professores do Lycée fizeram uma 
capacitação sobre o tema da prevenção e da luta contra o 
bullying. Mas ficou claro que não somente eles, mas todos os 
atores que vivem em volta de nossas crianças deveriam também 
receber essa capacitação, quais sejam, o pessoal da “vida 
escolar” e do transporte escolar. 
Por meio da educação moral e cívica, os alunos são levados a 
pensar a construção de sua personalidade na sociedade, a falar 
e compartilhar sobre suas emoções e sua sensibilidade perante 
os demais, a pensar sobre os direitos e princípios que nos 
permitem vivermos todos em comunidade, a pensar sobre eles 
mesmos, e também se implicar na questão. 
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Z O O M                 
BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR 

Os desafios da luta 
contra o bullying

Uma escolaridade marcada por 
situações de bullying recorrentes 
oferece aos alunos somente 
representações da lei do mais forte, 
da lei do silêncio e da não-
assistência à pessoa em perigo. 
Lutar contra o bullying: 
• é investir no campo da saúde de 
nossos jovens e afastar os riscos de 
depressão e de comportamentos 
suicidas; 
• é diminuir o absenteísmo e 
oferecer condições de trabalho e 
um clima escolar positivo que 
permitirão o sucesso educativo de 
nossos jovens; 
• é a afirmação de uma escola e de 
uma sociedade que não se fundam 
na recusa da alteridade, e sim 
sobre o direito à dignidade e ao 
r e s p e i t o d e c a d a u m e m 
conformidade com o conjunto dos 
valores de nossa escola. 

LE HARCÈLEMENT,
POUR L’ARRÊTER,
IL FAUT EN PARLER

* * Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h

NonAuHarcelement.education.gouv.fr  -  #NonAuHarcelement
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A partir da volta às aulas em 2018, o “Jogo das Três Figuras” 
será implementado: trata-se de uma atividade teatral 
imaginada em 2006 pelo psiquiatra Serge Tisseron para 
desenvolver a empatia do maternal até o terceiro colegial com 
vistas a reduzir a violência. A atividade é assim denominada em 
referência aos três personagens: o agressor, a vítima e o 
terceiro (este último uma simples testemunha, que pode ser o 
vingador ou o salvador). 
Essa conferência foi também uma oportunidade para 
refletirmos juntos sobre o papel que podemos todos 
desempenhar para que nenhuma criança ou adolescente sofra 
essa violência. Diante do bullying, ninguém pode ficar quieto! 
Para Cécile Bourdillat, devemos reconhecer o sofrimento de 
todos: dos alunos, tanto do agressor quanto da vítima, mas 
também o sofrimento dos pais. “O sucesso para mim é ter 
alunos que gostam de vir à escola”. A aparência física, uma 
necessidade especial, um problema de comunicação que afete 
a fala, o pertencimento a um grupo social ou cultural em 
especial, interesses diferentes... todas essas diferenças no 
outro servem muitas vezes como pretexto para o bullying. É 
por isso que sua visão da escola é “a escola para todos”, que 
luta contra o fracasso escolar, que acolhe todas as diferenças, 
que faz com que os pais part ic ipem da vida do 
estabelecimento, que trabalha a confiança e a autoestima dos 
alunos e que melhora o quadro da vida escolar. 

O que podemos fazer 
contra o bullying? 
Devemos falar disso para obter ajuda e soluções, ao invés de 
tentar gerir nós mesmos o problema ou entrar em contato com 
o autor dos fatos: isso poderia agravar a situação. 
Para saber mais sobre o assunto: 

www.nonauharcelement.education.gouv.fr 
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Alguns números sobre 
o bullying

NA FRANÇA
!  700.000 alunos são vítimas de 
bullying escolar, sendo que a 
metade é de forma severa, sou 
seja, 5 a 6% do total de alunos 
(pesquisas de vitimização, DEPP 
2011 – 2013 – 2015)  
!  55% dos alunos em situação 

de bullying são atingidos por 
meio de cyberviolência. As meni-
nas são atingidas 3 vezes mais. 
(fonte: Centre Hubertine Auclert) 

NO BRASIL 
!  Estudantes da faixa etária de 
15 anos : um em cada dez 
estudantes é vítima frequente de 
bullying: 17,5% disseram sofrer 
uma das formas de bullying 
“algumas vezes por mês”; 7,8% 
disseram ser excluídos pelos 
colegas, 9,3% ser alvo de piadas,
4,1% serem ameaçados,3,2% 
empurrados e agredidos fisica-
mente, 5,3% disseram que seus 
pertences são tomados ou des-
truídos por colegas e 7,9% são 
alvo de rumores maldosos.
(Programa Internacional de Ava-
liação de Estudantes - PISA  
avaliação aplicada pela OCDE)  

!  O Estado de São Paulo é 
aquele que apresenta o maior 
número de casos de bullying. 
53,8% relatam já terem sofrido 
alguma espécie de bullying verbal 
: 54,4% na rede pública de 
ensino; 50,5% nas escolas da rede 
privada 
(Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública  dados obtidos em 
entrevistas com alunos do 9º ano 
do ensino fundamental)
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O bullying nas escolas no 
Brasil 
por PhD Leila DE AGUIAR COSTA - Professora Adjunta no 
Departamento de Letras - Orientadora no Programa de Pós-
Graduação em Letras, Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas; Universidade Federal de São Paulo. 
“Importa, antes de tudo, resumir o que é bullyng no Brasil pois, 
em alguns casos, o assunto não é tão evidente, tanto mais em 
ambiente escolar. Até pouco tempo atrás, o que hoje se 
reconhece como bullying era tão somente considerado como 
atritos entre crianças/adolescentes. Hoje, em contexto escolar, 
tornou-se um problema crônico, com sérias consequências 
para vítimas e agressores.  Ele pode ser definido como 
agressão física e/ou psicológica de caráter repetitivo que 
acontece em diferentes espaços. Os casos de bullying – 
assédio em português e harcèlement em francês  
fundamentam-se na recusa da diferença, na estigmatização de 
algumas características e, em algums casos, em razões 
desconhecidas. Seus modos de manifestação são diversos, 
mas se destacam zombarias, apelidos maldosos e perversos, 
insultos, maledicências, exclusões, entre outros  sem contar, 
na contemporaneidade, o que se chama cyberbullying, isto é, 
aquele que se dá em meios eletrônicos, com mensagens 
difamatórias ou ameaçadoras circulando por e-mails, sites, 
blogs, redes sociais e celulares.   Por vezes, a violência é 
surda, ou discreta.  
Entretanto, seu caráter repetitivo pode ocasionar perturbações 
importantes para aqueles que são suas vítimas. Enumeram-se a 
seguir algumas delas: falta de vontade de ir à escola e, por 
vezes mesmo, absenteísmo crônico (com medo de ser 
agredida, a criança/o adolescente assediada(o) ausenta-se de 
suas atividades escolares) ; dificuldades de aprendizado  
vale notar que o(a) agressor é aquele com maior percentual de 
reprovação ; ansiedade, depressão ; sentimento de vergonha ; 
perda de autoestima ; somatização (dores de cabeça, de 
barriga, entre outras doenças  observa-se que a criança/o 
adolescente assediada(o) é assídua(o) frequentadora(o) da 
enfermaria da escola). 
Embora difuso, o bullying pode se manifestar diferentemente 
entre meninos e meninas. As ações dos meninos são mais 
expansivas e agressivas e, por isso mesmo, mais fáceis de 
serem identificadas: chutam, gritam, empurram, batem. Já no 
universo feminino, as agressões são mais veladas: fofocas, 
boatos, olhares maledicentes, sussurros, exclusão.  
Bullying não é brincadeira !“.
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