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Apresentação: implementação da comissão 

 

A Comissão de Ações de Prevenção e Combate ao Bullying – no BULLYIF - surge 

a partir de uma pesquisa realizada na disciplina Projeto Integrador 1 do curso Técnico 

em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio, por estudantes da própria instituição, sob 

orientação de professores do curso, nos anos de 2018-2019. Na ocasião, a pesquisa 

“Ocorrência de Bullying entre alunos do Ensino Médio de escolas da Região 

Metropolitana de Campinas” tinha como objetivo observar o fenômeno Bullying no 

âmbito escolar, focando sua ocorrência entre os discentes de 4 instituições de ensino 

médio da região, sendo um deles o campus Campinas do IFSP. Foi a partir dos seus 

resultados que o Prof. Dr. Francisco Ubaldo Vieira Jr, um dos orientadores do projeto, 

tem a iniciativa de iniciar a Comissão de Ações de Prevenção e Combate ao Bullying no 

Campus Caminas do IFSP. Essa atitude vai no encontro das legislações brasileiras que 

cerceiam a prática de atitudes violentas contra a criança e o adolescente. 

A comissão foi composta por servidores, sendo docentes dos cursos técnicos de 

Eletrônica e Informática e técnicos-administrativos da Coordenadoria de Apoio ao 

Ensino e da Coordenadoria Socio-pedagógica, em diálogo constante com a Diretoria 

Adjunta Educacional e com o Grêmio Estudantil. A iniciativa tende para uma proposta 

em rede, colaborativa e coletiva, envolvendo diversas instâncias do campus. 

Ao longo do ano de 2020, as ações realizadas contaram com a participação de 

estudantes dos cursos do campus como bolsistas do Programa de Iniciação Científica 

(PIBIFSP) e da Bolsa-Ensino e de convidados externos de outras instituições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

1.1 A identificação do fenômeno Bullying 

A palavra bullying é de origem inglesa e não tem uma tradução exata para o 

português. O radical bully, em inglês, significa valentão, brigão, tirano, e o sufixo -ing 

(acrescido ao radical bully) dá ideia de continuidade, constância. Dessa forma, só 

podemos chamar de bullying o comportamento agressivo sistemático e constante. 

Episódios isolados de agressão física ou verbal não são classificados como bullying 

(OLWEUS, 2001; BRASIL, 2015). O ato é caracterizado pelo desequilíbrio de poder entre 

os envolvidos, limitado às relações entre pares (na escola, entre os estudantes), cuja 

repetição tem potencial para longa duração, constituindo objeto de preocupação 

constante aos envolvidos. Um fator agravante é a dificuldade de comunicação, 

sobretudo por parte do alvo em assumir a humilhação sofrida. É importante entender 

que o bullying é um caso particular de violência. Por ser um ato repetitivo e constante, 

reflete no comportamento dos envolvidos, causando impactos físicos e emocionais no 

alvo, no agente e nos espectadores (LOPES NETO, 2005).  

As ações do bullying são agressivas, intencionais e repetidas, exercidas por um 

indivíduo ou grupo que usa de seu poder ou força, com o intuito de expor, humilhar, 

ameaçar, agredir, intimidar (LOPES NETO, 2005). 

As agressões realizadas em um ato de bullying podem ser de diferentes tipos. 

Uma das formas de classificá-las é em físico, verbal, material, social (MYNARD e JOSEPH, 

2000). As agressões físicas envolvem ações palpáveis, que ferem a integridade corporal 

dos alvos. Podem se manifestar na forma de chutes, socos, empurrões, tapas, bloqueios 

de passagens, entre outros que envolvam o toque inadequado e não permitido dos 

alvos. As agressões verbais, geralmente, atingem a moral dos alvos, levando-os a se 

sentirem humilhados e inferiores. São manifestos na forma de xingamentos, apelidos, 

rótulos, piadas, etc. As agressões materiais envolvem a manipulação inadequada de 

materiais que pertencem aos alvos, de forma a danificar os objetos ou não permitir que 

o alvo desfrute de sua utilização. São praticados quando os agentes escondem, sujam, 

estragam, rasgam, danifiquem ou se apropriem dos materiais sem o aval dos donos. Já 

a agressão social envolve atitudes de perseguição e/ou discriminação de qualquer 

natureza, podendo estar relacionado a questões religiosas, raciais, sexuais, sobre 



aparências físicas, entre outros. Caracteriza-se como uma das práticas mais difíceis de 

serem percebidas pelos adultos, mesmo quando em contato aproximado com o grupo 

de estudantes. Também se expressa na forma de isolar, apartar, ignorar ou excluir de 

forma frequente algum indivíduo do grupo, impedindo seu convívio e interação social 

com os demais. 

Na atualidade, o bullying tem rompido as paredes físicas e chegado na era digital; 

é reconhecido o fenômeno do Ciberbullying enquanto a prática do bullying em 

ambientes virtuais (BAUMAN, 2010). O ciberbullying é a prática do bullying em 

ambientes virtuais muito comum atualmente. Acontece com a criação, montagens, 

manipulação, divulgação e compartilhamento de imagens, áudios e vídeos 

constrangedores ou com a escrita de textos e notícias falsas e vexatórias. As mensagens 

envolvidas tendem a ser violentas, humilhantes e depreciativas para o alvo. O agente, 

geralmente, utiliza perfis falsos na rede, o que dificulta a identificação do autor das 

postagens. O estrago, geralmente, é muito maior, pois a plateia é virtual e ilimitada, 

composta de muitos espectadores (BAUMAN, 2010; AZEVEDO, MIRANDA e SOUZA, 

2012). 

O bullying ocorre abrangendo um conjunto de indivíduos, envolvidos direta ou 

indiretamente no ato. Podemos destacar três posições diferentes: agentes, alvos e 

espectadores. Os agentes são os responsáveis pela prática do bullying e tendem a 

escolher como alvos outros indivíduos que eles identificam como mais frágeis ou em 

situações de vulnerabilidade. Suas ações são realizadas com a intenção de causar danos 

ao alvo escolhido, podendo ser de ordem física, emocional, social, psicológica, entre 

outros. Os alvos são os que recebem a ação praticada, identificando-se como sem 

recursos para reagir ao ato. Geralmente são tímidos, podem ter alguma dificuldade no 

relacionamento com outras pessoas e/ou sentir-se isolados, de modo que venham a se 

sentir em posição menos favorecida para reação. Os espectadores são os indivíduos que 

assistem as ações praticadas, muitas vezes sem intervir nos atos. Alguns presenciam os 

atos de forma a reafirmar as ações dos agentes, rindo ou reforçando seu 

comportamento. Outros se omitem, sem prestar auxílio aos alvos, com medo de 

sofrerem as mesmas agressões. (LOPES NETO, 2005). 

As práticas de bullying impactam de forma profunda um indivíduo, modificando 

seu comportamento e atitude frente ao grupo e ao ambiente onde o ato ocorre. Alvos, 



agentes e espectadores enfrentam consequências e impactos físicos e emocionais de 

curto e longo prazo, as quais podem causar dificuldades acadêmicas, sociais e 

emocionais. Além disso, o ambiente escolar é afetado como um todo, gerando um clima 

de medo e insegurança, que acarreta a redução da qualidade educação e do 

desempenho dos estudantes, propiciando a evasão escolar. 

Há também consequências de ordem legal, previstas na legislação brasileira. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece: 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais. (BRASIL, 1990, artigo 5º). 
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 
ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. (BRASIL, 1990, artigo 
17º). 

 

Já o Código Penal Brasileiro considera infração passível de penalizações:  

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de 
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de 
resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não 
manda. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 
outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. (BRASIL, 1940, 
artigo 146º-147º). 

 

1.2 O papel da escola 

A escola não é uma ilha, nela se manifestam as mesmas contradições presentes 

em nossa sociedade, como, por exemplo, o preconceito e a violência dirigida a grupos 

vulneráveis. Pela própria função da escola como instituição, há a necessidade de 

retomar uma concepção de tempo mais propícia à reflexão e de consideração à 

diversidade, sendo exemplo de respeito, colaboração e integração. Desse modo, a 

escola se faz lugar de exceção ao corrente na sociedade (RANCIÈRE, 1996). 

Em contraste com a sociedade violenta em que se insere, a escola deve se tornar 

o local em que estudantes se sintam seguros, acolhidos e respeitados, sendo capaz de 

ditar suas próprias regras e promover valores que resguardem as minorias. Cabe, 

portanto, à escola, em sentido contrário ao vigente, fortalecer os laços entre os 

participantes para promover um clima prazeroso de aprendizado, em que cada um se 

sinta responsável pelos seus pares (RANCIÈRE, 1996). 



 

Nessa perspectiva do papel da escola enquanto lugar de exceção, em 2015, é 

sancionada a lei nº13.185 que institui o programa de combate à intimidação sistemática, 

no caso, o bullying (BRASIL, 2015). Alguns anos depois, em 2018, é acrescentado dois 

incisos ao art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

determinando que todos os estabelecimentos de ensino terão como incumbência 

promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de 

violência, “especialmente a intimidação sistemática (bullying)” e ainda estabelecer 

ações destinadas a “promover a cultura de paz nas escolas” (BRASIL, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Projeto Integrador: resultados obtidos 

escrito por Francisco Ubaldo Vieira Jr. 

 

“Ocorrência de Bullying entre alunos do Ensino Médio de escolas da Região 

Metropolitana de Campinas” foi um projeto desenvolvido nas disciplinas Projeto 

Integrador I e II do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio. Foi um 

projeto realizado pelas estudantes Alicia Helena Mendes Salmazo, Camila dos Santos 

Oliveira e Lucía Rinaldi e pelo estudante Noah Serrati Moreno, sob orientação do Prof.º 

Dr. Francisco Ubaldo Vieira Jr., Prof.ª Dr.ª Mariana Floriano, Prof.ª Dr.ª Andrezza Campos 

Moretti e Prof.ª Ms.ª Estela Pereira Batista. 

Tinha como objetivo observar o fenômeno Bullying no âmbito escolar, focando 

sua ocorrência entre os discentes de 4 instituições de ensino médio da região 

metropolitana de Campinas. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Tratou-se de uma pesquisa transversal de natureza quali-quantitativa, de caráter 

exploratório, direcionada a adolescentes escolares regularmente matriculados no Ensino 

Médio. Considerou-se, como critérios de inclusão: o indivíduo com idade entre 14 e 19 

anos e encontrar-se presente na sala de aula no momento da coleta de dados. Coletou-se 

os dados no período entre agosto e setembro de 2019 por meio de questionário contendo 

quatro blocos de perguntas, estruturadas da seguinte forma: 

Bloco 1: com perguntas relacionadas a dados gerais e familiares;  

Bloco 2: com perguntas relacionadas ao sono adaptadas do Índice de Qualidade 

de Sono de Pittsburg; 

Bloco 3: com perguntas relacionadas à escola, amigos, professores e autoimagem. 

Bloco 4: com 12 perguntas sobre vitimização por bullying adaptadas do 

instrumento Peer Victimation Scale (PVS) e ao cyberbullying. 

Bloco 5: com duas perguntas abertas relacionadas aos motivos da vitimização e 

ações a serem adotadas pela escola para mitigar. 

Utilizou-se a estrutura original do PVS, com respostas de auto relato, numa escala 

tipo Likert, para a medição do bullying físico, social, verbal, material e virtual com 

acréscimo de três questões relacionadas ao cyberbullying.  

Classificou-se o grau de vitimização por bullying segundo os seguintes critérios: 

Sem Vitimização: Quando o percentual total das vitimizações (física, social, 

verbal, material e virtual) foi zero. 



Vitimização Leve: Quando o percentual das vitimizações foi de 20%.  

Vitimização Moderada: Quando o percentual das vitimizações foi de 30%.  

Vitimização Severa: Quando o percentual das vitimizações foi de 50%.  

Calculou-se o grau de vitimização por bullying ordenando a soma das 

vitimizações totais em ordem decrescente e contabilizou-se o número de estudantes em 

cada grau de vitimização a partir do percentual acumulado de 50% (Severo), 30% 

(Moderado) e 20% (Leve).  

A quantidade de estudantes sem vitimização foram os que marcaram a opção 

“nenhum” em todas as 15 perguntas do bloco 4. 

Registraram-se os dados com auxílio da planilha eletrônica MS Excel e utilizou-

se o software estatístico BioEstat 5.2 para análises estatísticas. Analisou-se a relação entre 

o grau de vitimização por bullying e as demais variáveis pela correlação de Pearson. 

 Analisaram-se e individualizaram-se os resultados das perguntas abertas 1 e 2 em 

categorias, sendo as mesmas constituídas por palavras, expressões e frases dos 

participantes e agrupadas por semelhanças segundo o significado mais representativo 

relacionado a cada pergunta.  

Relacionou-se os dados qualitativos das perguntas abertas (bloco 5) com os 

resultados quantitativos obtidos dos blocos 1, 2, 3 e 4. Realizou-se a análise estatística 

com o auxílio do programa BioEstat 5.2, sendo utilizado o teste exato de Fischer, qui-

quadrado e o teste G para a análise da tabela de contingência e o teste de Kruskal-Wallis 

para a comparação entre médias. Considerou-se, para todos os resultados, o nível de 

significância estatística de 5 % (p < 0,05). 

Seguiram-se os parâmetros éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, sendo a pesquisa aprovada por Comitê de Ética Parecer 3.596.416. 

 

Resultados no Campus Campinas 

O Campus Campinas é uma Escola pública federal gratuita com cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio (Eletrônica e Informática) nos períodos matutino e 

vespertino. No ano de 2019, contava com 192 estudantes matriculados nesses cursos. 

A Tabela 1 mostra o resultado das vitimizações totais, número de vítimas com 

respectivo percentual de participação, distribuídas por escola, segundo grau de 

vitimização e a média total de bullying nas escolas classificadas segundo grau de 

severidade. 

 



 

 

Destaca-se que 17,8% (13 estudantes) dos participantes relataram terem sofrido 

aproximadamente 50% das vitimizações (206 vitimizações).  

A Tabela 2 mostra, a média (desvio padrão) das vitimizações, distribuídas por tipo 

e grau de severidade.  

 

 

 

Destaca-se que a média das vitimizações por bullying foram diferentes para os 

tipos (físico, social, verbal, material e virtual) e as mais prevalentes foram do tipo social 

e verbal.  

Mostra-se, na Tabela 3, a correlação entre o grau de severidade das vitimizações 

totais por bullying (Nenhuma=1, Leve=2, Moderada=3, Severa=4) e as variáveis: ano de 

curso (1º ano=1, 2º ano=2, 3º ano= 3); idade dos estudantes (15, 16, 17 e maior que 18 

anos); acompanhamento dos pais nas questões escolares; relação com os amigos na 

escola; relação com os professores; autoimagem corporal; demora mais de 30 minutos 

para dormir e presença de sonhos ruins ou pesadelos.  

 



 

Destaca-se que que o grau de severidade aumentou com a idade e ano escolar. 

Correlacionou-se, negativamente com o grau de severidade somente os amigos na 

escola.  

Acrescenta-se que o número de vezes por semana que o estudante demorou mais 

de 30 minutos para dormir e teve sonhos ruins ou pesadelos correlacionou-se 

positivamente com o grau de severidade.  

A Tabela 4 mostra o resultado da correlação entre o bullying virtual e os demais 

tipos tradicionais de bullying mensurados.  

 

 

 

Observa-se correlação positiva entre o bullying virtual e os demais tipos de 

bullying. 



Construíram-se, na categoria 1, relacionada a pergunta aberta 1: “No seu 

entendimento, quais os motivos que levaram os outros a adotarem comportamentos 

desagradáveis para com você na escola?” e  na categoria 2, relacionada a pergunta aberta 

2: “Na sua opinião que medidas poderiam ser adotadas para diminuir esses 

comportamentos desagradáveis na sua escola?”, em palavras, expressões e frases dos 

participantes e agrupadas por similitude segundo o significado mais representativo, 

sendo consideradas aquelas relacionadas à vivência dos estudantes na escola e sua 

relação com a vitimização.  

A Tabela 5 mostra a distribuição das respostas dos estudantes agrupadas por 

categorias. 

 

 

 

Foram desconsideradas as respostas em branco e as inválidas que não se 

observaram significados relacionados aos motivos (categoria 1) e as medidas a serem 

adotadas (categoria 2), tais como reclamações e insatisfações dos estudantes. 

Prevaleceram-se na categoria 1, as seguintes classificações: 

• Problema sou eu - caracterizou-se pelas expressões onde o sujeito relacionava o 

motivo a um comportamento seu ou inadequações nas suas atitudes indicando que 

a culpa da vitimização foi da própria vítima (minha culpa).   



• Problema é o outro (culpa do agressor) - caracterizou-se pelas expressões onde o 

sujeito relacionava o motivo da vitimização a um comportamento exclusivo do 

agressor (culpa do agressor). 

• A naturalização do Bullying – representou-se essa classificação pela banalização 

da ação, considerando como normal ou apenas brincadeira. 

• Não tenho problemas – caracterizou-se pela descrição do sujeito de não ter 

ocorrido com ele comportamentos de vitimização. 

 

Prevaleceram-se na categoria 2, as seguintes classificações: 

• Auxílio individualizado – caracterizou-se pelas expressões onde o sujeito relatou, 

como medida para diminuir os comportamentos desagradáveis, o 

acompanhamento individualizado externo e por parte de profissionais da escola.   

• Sensibilização – representou-se, essa classificação, pelas respostas dos estudantes 

relacionadas a “conscientização” do bullying com propostas de debates, conversas 

e projetos relacionados ao tema. 

• Punição – caracterizou-se pelas expressões onde o sujeito relacionava as medidas 

para diminuir a vitimização a alguma forma de contenção ou repressão do 

agressor. 

• Supervisão – caracterizou-se pelas expressões relacionadas ao monitoramento e 

acompanhamento dos estudantes no ambiente escolar. 

• Nada a fazer – caracterizou-se pela descrença dos participantes na existência do 

bullying e em qualquer medida que a escola possa adotar para a diminuição da 

vitimização.  

 

Mostra-se, na tabela 6, a média (desvio-padrão) das vitimizações dos estudantes 

distribuídas nas classificações das categorias 1 e 2. 

 



 

 

Destaca-se que as maiores médias de vitimizações, na categoria 1, foram na 

classificação problema sou eu, mas sem significância estatística. Nas classificações da 

categoria 2, que a punição (estatisticamente significante) e nada a fazer (12,00) tiveram 

as maiores médias  

Mostra-se na Tabela 7 a distribuição das respostas dos estudantes classificadas 

nas categorias 1 e 2 segundo gênero e cor. 

 

 



 

Apenas “problema é o outro, na categoria, mostrou significância com a cor 

(p=0,017) e na categoria 2, “auxílio individualizado” mostrou significância com o gênero.  

 

Recomendações 

• A eficácia das intervenções escolares para a prática de bullying e vitimização varia 

entre as escolas; 

• Avaliar inicialmente a natureza, presença e frequência de bullying na escola. Os 

comportamentos não se manifestam da mesma maneira em diferentes países, 

regiões, comunidades ou escolas; e é importante avaliar quais componentes são 

mais eficazes e práticos para redução da vitimização e perpetração de bullying; 

• Campanhas anti-bullying em toda a escola podem ser eficazes, mas podem não 

ser a melhor estratégia para combater a vitimização; 

 

Implementação de programas anti-bullying: 

1. Imediato 

• Reunião de sensibilização com os professores e gestão escolar quanto a 

prevalência dos tipos Social (feminino) e verbal e físico (masculino); 

• Utilizar uma aula da disciplina de filosofia para discutir e conceituar o bullying e 

cyberbullying com os alunos do 3º e  4º anos dos dois cursos; 

• Estabelecer e divulgar medidas socioeducativas de repressão ao bullying (gestão 

escolar); 

• Reunião com os coordenadores de curso e CAE visando centralizar as ações 

tanto de repressão quanto de articulação; 

 

2. . Médio prazo 

• Fortalecimento de vínculos: 

• Programa de auxílio individualizado – (Profissional psicólogo ou Assistente 

Social) Disponibilização de horário e local para atendimento individualizado ao 

aluno, com ampla divulgação. 

 

 

 



3.  Longo prazo 

• Trabalhar com todos os alunos, nas disciplinas como de Filosofia, Educação 

Física e Arte, questões relacionadas a: 

➢ Culpa da vitimizado;  

➢ Culpa do agressor;  

➢ Naturalização do bullying; 

➢ Sono e sonhos 

• Eleger alunos para elaborar site informativo sobre bullying e um fórum para 

discussão e mediação da vitimização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Comissão noBULLYIF: Plano de Ação 

 

Como apresentado na introdução deste relatório, o projeto noBullyIF consiste 

em uma proposta de prevenção e combate ao bullying no ambiente do campus, em 

conformidade com o papel da escola e as legislações brasileiras. Foi uma iniciativa em 

resposta aos resultados e as recomendações obtidos no Projeto “Ocorrência de Bullying 

entre alunos do Ensino Médio de escolas da Região Metropolitana de Campinas” no que 

diz respeito a análise feita no Campus Campinas. 

 

3.1 Objetivo geral 

Realizar ações de prevenção e combate ao bullying no campus Campinas do IFSP. 

 

3.2 Objetivos específicos 

- Promover ações para a identificação do bullying e conscientização sobre seus impactos. 

- Promover ações de sensibilização sobre o tema. 

- Definir formas e meios de acolhimento, para apoiar possíveis alvos de bullying. 

- Promover debates e incentivar o envolvimento de toda a comunidade do IFSP 

Campinas no combate e prevenção ao bullying. 

- Definir fluxo de medidas socioeducativas que poderão ser tomadas em casos de atos 

de bullying. 

 

3.3 Plano de ação 

O plano de ação da comissão noBULLYIF envolve quatro eixos: Identificação, 

Acolhimento, Sensibilização e Conhecimento. Esses eixos articulam-se em ações 

voltadas para os servidores, estudantes e seus responsáveis. A proposta é que as ações 

sejam permanentes e frequentes, promovendo resultados a curto, médio e longo prazo. 

Pretende-se realizar avaliações periódicas. 

 

EIXO IDENTIFICAÇÃO 

Diz respeito ao processo de reconhecimento de um ato de bullying e às medidas 

socioeducativas cabíveis, voltado principalmente para os agentes e os espectadores. 

Entende-se a ação de IDENTIFICAR evolvendo diagnósticos do ambiente escolar e 



questionários para a comunidade, mas também identificar momentos, acontecimentos, 

pessoas e seus comportamentos. A identificação, então, será realizada tanto pelas 

pesquisas quanto por pessoas, envolvendo os servidores, os estudantes e os 

responsáveis, ou seja, toda a comunidade envolvida nesse processo. Desta forma, 

abrangerá os espaços internos e externos, os reais e os virtuais. Identificar leva a efetivar 

medidas de intervenção da agressão e de proteção ao alvo. 

 

EIXO ACOLHIMENTO 

Diz respeito ao suporte ao alvo. Entende-se a ação de ACOLHER como atitude 

positiva para reduzir o sofrimento dos alvos de bullying. Envolve as atividades realizadas 

pela equipe da Coordenadoria Socio-Pedagógica (CSP) do campus integrada por 

psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Há também possibilidade da equipe da CSP 

promover atendimentos aos agentes de bullying. 

 

EIXO SENSIBILIZAÇÃO 

Diz respeito às palestras e aos eventos sobre o bullying e seus desdobramentos 

na escola. Entende-se a ação de SENSIBILZAR como um caminho para a alteridade, 

tolerância e respeito. A cultura escolar deve expressar pensamentos e condutas 

alinhadas ao pensamento de intolerância ao bullying e de preservação da diversidade e 

liberdade de pensamento. O exemplo é uma forma bastante efetiva de educar e ensinar. 

É um eixo que se vincula às atividades de extensão, envolvendo a comunidade interna e 

externa do campus. 

 

EIXO CONHECIMENTO 

Diz respeito às ações educacionais dentro da sala de aula, sendo vinculadas às 

disciplinas e aos conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na instituição de 

maneira transversal e interdisciplinar. A ação de CONHECER vincula-se a toda e qualquer 

ação em sala de aula que permita a conscientização, a reflexão, o entendimento e a 

discussão sobre o bullying. A proposta é um convite aos docentes para que a discussão 

sobre o bullying ultrapasse os limites das palestras e eventos e seja abordada como um 

tema contemporâneo nas disciplinas e nos projetos de ensino e pesquisa. Entende-se 

que o fenômeno do bullying toca em questões pertinentes à grandes temas do 



conhecimento, tais como: Saúde, Ética, Direitos Humanos, Diversidade Cultural, entre 

outros. 

 

AVALIAÇÕES 

Periodicamente, será realizado novas coletas de dados por meio de questionário 

e análises estatísticas e/ou discursivas para acompanhamento da ocorrência do bullying 

no campus. Sugestão inicial de a avaliação ser bienal. O questionário poderá seguir o 

modelo elaborado pelo projeto desenvolvido em 2018-2019 ou ser reelaborado de 

acordo com as necessidades do momento. 

 

3.4 Fluxo de identificação e de acolhimento e medidas socioeducativas e socio-

pedagógicas 

Qualquer forma de intimidação e violência deve ser evitada e, portanto, todos 

os servidores, estudantes e responsáveis devem estar atentos a essas práticas. Tendo 

como base o eixo identificação e acolhimento, construiu-se um fluxo de identificação e 

de acolhimento e medidas socioeducativas e socio-pedagógicas realizadas pela 

Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) e pela Coordenadoria Socio-Pedagógica (CSP). 

 

FLUXO DE IDENTIFICAÇÃO 

Indica-se que os responsáveis, que presenciem ou tenham conhecimento de um 

ato de bullying ou identifique seu tutorando como um possível alvo ou agente, procurem 

um servidor do campus (podendo ser o Diretor Adjunto de Ensino, o Coordenador do 

curso, um técnico-administrativo da CAE e CSP ou um docente). O estudante que se 

identifique como alvo, presencie ou tenha conhecimento de um ato de bullying ou 

cyberbullying, orienta-se que também procure um servidor com um certo nível ou não 

de proximidade e relate o ocorrido. Há também o site da comissão que conta com uma 

ferramenta de anônima de atendimento. 

Já aos servidores, caso tenha conhecimento de um ato de bullying ou 

cyberbullying, é orientado comunicar a CSP por meio de registro no módulo ETEP. Caso, 

o servidor presencie um ato de violência, é orientado que ele interrompa o ato sem 

exposição dos envolvidos e sem dar ênfase ao ocorrido, pois pode constranger e expor 

ainda mais os envolvidos e gerar mais plateia. Depois do ocorrido, direcione os 



envolvidos aos devidos locais para acolhimento e acompanhamento, sendo que, 

agentes deverão ser encaminhados à CAE e alvos deverão ser encaminhados à CSP. Caso 

não haja servidor disponível na CAE, o agente poderá ser encaminhado à CSP, que 

posteriormente dará conhecimento à CAE. 

 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E SOCIO-PEDAGÓGICAS 

O estudante alvo de bullying será acolhido pela CSP e receberá atendimento, 

orientação e acompanhamento da equipe. Será aberto registro no módulo ETEP. O 

agente passará por uma avaliação da CAE, na qual será analisado o fato ocorrido junto 

aos envolvidos e levando em consideração a gravidade do ato, as circunstâncias que o 

levaram a praticar e a reincidência do fato, assim como a idade e o histórico do agente 

praticante. Será realizado um registro no módulo ETEP.  

Se for constatada a necessidade de aplicar sanções, elas estão previstas em 

regimento disciplinar do IFSP e haverá a comunicação dos responsáveis, no caso dos 

estudantes menores de idade. De acordo com o regimento disciplinas do IFSP, as 

sanções previstas são: advertência verbal; advertência escrita; suspensão e 

cancelamento de matrícula (para maiores de 18 anos). 

Se a CAE ainda constatar a necessidade, o estudante agente poderá ser 

encaminhado à CSP para orientações e acompanhamento do mesmo. 

 

 

Figura 1: esquema do fluxo de encaminhamento de alvos e agentes e medidas. 

 

 



RECURSOS DE APOIO AO DOCENTE E FORMULÁRIOS DE REGISTRO DAS ATIVIDADES 

DO EIXO CONHECIMENTO 

 

A comissão compilou uma série de instruções para os docentes de modo a dar 

apoio e registro nas ações em sala de aula e para o registro dessas atividades. A saber: 

 

Insira a compreensão e reflexão sobre o Bullying em seus conteúdos 

disciplinares. Você pode utilizá-lo de acordo com interesses da disciplina, mas também 

de maneira interdisciplinar, na elaboração de atividades, de projetos e de trabalhos. 

Procure adequar a ação com o tema de acordo com os conteúdos do seu Plano de Curso. 

A utilização dos temas transversais contemporâneos pode ser um aporte para a inclusão 

do bullying em suas discussões. O importante é que no final da sua ação, o estudante 

tenha o contato reflexivo e crítico com o tema de forma a estabelecer relações éticas, 

empáticas e de respeito. 

Mantenha contato com a comissão. Informe sua intenção de participar do 

projeto, assim como as ações na sala de aula com o tema. Encaminhe os documentos  

“Plano de ação” e “Relatório de ação” para o e-mail da comissão, de modo a identificar 

sua participação. Caso necessite de apoio, de sugestões e de ajuda em eventos e 

atividades, a comissão estará disponível para ajudá-lo. 

Preencha o Plano de Ação. No início da ação que você está planejando 

implementar na disciplina, é necessário preencher o plano e encaminhar para a 

comissão. Siga o modelo indicado (ABEXO A). Atualize-o sempre que necessário. 

Preencha o Relatório de Atividade. No final de cada atividade ministrada, é 

necessário o preenchimento de relatório para registro das ações do projeto e 

disseminação dos resultados. Siga o modelo indicado (ANEXO B). Caso você realize mais 

de uma atividade ao longo do ano, preencha o relatório mais de uma vez. 

Registre suas ações. É importante que ocorra o registro (por meio de vídeo e 

foto) ao longo de sua atividade ou evento para a disseminação das ações e dos 

resultados do projeto.  

Encaminhe os arquivos para o e-mail. Haverá um e-mail – 

nobullyif.cmp@ifsp.edu.br - disponível para que você compartilhe os planos, relatórios 

e registros com a comissão. Organize o envio por disciplina e por data. 

mailto:nobullyif.cmp@ifsp.edu.br


 

4. Comissão noBULLYIF: ações desenvolvidas em 2020 

 

Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, primeiro ano de instauração da 

comissão, que correspondeu ao ano letivo de 2020, foram realizadas atividades, ações 

e a elaboração de ferramentas de apoio coerentes com os eixos de atuação da comissão 

noBULLYIF. 

 

- Criação de Logomarca da comissão 

Ação desenvolvida pelos integrantes da comissão em conjunto com o estudante 

bolsista do Programa Bolsa-Ensino. 

 

 

- Palestras de sensibilização do tema aos servidores 

Encontros realizados em reuniões convocadas pela Diretoria Adjunta 

Educacional (DAE): 

1. Bullying e Saúde Mental com a Prof.ª Dr.ª Elizete Precinotti 

 

 



2. Bullying e Saúde Mental com a Vanessa Rodrigues 

 

 

- Encontros para a apresentação do projeto aos servidores 

 Encontros realizados em reuniões convocadas pela Diretoria Adjunta 

Educacional (DAE), distribuídas nos seguintes dias e temas: 

 1. dia 02/09/20 – Apresentação geral do projeto noBULLYIF e apresentação dos 

resultados obtidos no projeto Integrador. Contou com a participação de integrantes da 

comissão e do Prof.º Dr.º Francisco Ubaldo Vieira Jr.  

 2. dia 16/09/20 – Apresentação específica do eixo Identificação e Acolhimento 

do projeto noBULLYIF e do fluxo de identificação e medidas socioeducativas e 

sociopedagógicas. Contou com a participação de integrantes da comissão. 

 3. dia 3009/20 – Apresentação específica do eixo Conhecimento do projeto 

noBULLYIF, dando a devida importância da atuação do corpo docente. Contou com a 

participação de integrantes da comissão. 

  

- Criação e publicação de Site Institucional da Comissão 

Criação de site como uma ferramenta de apoio a divulgação de informação sobre 

o tema, de centralização de dados sobre as atividades da comissão e de acolhimento 

aos estudantes alvos de bullying. Disponível no link:  

https://www.cmp.ifsp.edu.br/nobullyif/ 

 

Considerando que muitos alvos de bullying podem se sentir amedrontados ou 

constrangidos em buscar atendimento presencial, no site do projeto foram adicionados 

canais de dúvidas, através de perguntas FAQ, e atendimento digital anônimo, por meio 

https://www.cmp.ifsp.edu.br/nobullyif/


do chat conectado a equipe da CSP. Dessa forma, qualquer estudante que desejar obter 

um auxílio da CSP e que não se sinta à vontade, por qualquer motivo, a procurar auxílio 

presencialmente, poderá utilizar esse canal para contato. Os canais de atendimento 

contam com a possibilidade de atendimento de forma anônima, visando retirar 

qualquer empecilho de busca de apoio por possíveis alvos de bullying. 

 

- Publicação de Cartilha Informativa 

Criação de cartilha como uma ferramenta de apoio a divulgação de informação 

sobre o tema e das ações do projeto com seus fluxos de identificação e medidas 

socioeducativas e sociopedagógicas. Foi escrita e modo a informar todos os envolvidos 

no ambiente escolar (servidores, estudantes e responsáveis legais). Disponível no site 

da comissão, no seguinte link: 

https://www.cmp.ifsp.edu.br/nobullyif/assets/docs/cartilha.pdf 

 

- Lançamento do projeto noBULLYIF para os estudantes e responsáveis legais 

Evento de lançamento do projeto com apresentação completa do plano de 

atuação da comissão, ferramentas de apoio (site e cartilha), fluxos de identificação e 

medidas socioeducativas e sociopedagógicas. Contou com a participação do Diretor 

Adjunto Educacional, de integrantes da Comissão e do Grêmio Estudantil. Evento 

realizado online no canal do YouTube do Campus Campinas. Disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=l7dILfr8Jp0&t=1168s 

 

 

 

 

https://www.cmp.ifsp.edu.br/nobullyif/assets/docs/cartilha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l7dILfr8Jp0&t=1168s


 

- Cinedebate 

Evento voltado para estudantes. Contou com a participação de integrantes da 

Comissão e do Grêmio Estudantil e de palestrante convidada – Vanessa Rodrigues – que 

discutiram sobre o tema bullying a partir da exibição do curta-metragem “Que papo é 

esse? – Bullying”.  Disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8r7t3YPLxw&t=7s 

 

 

 

- Roda de Conversa com os estudantes 

Encontro realizado em parceria com a CSP, com a participação de integrantes da 

comissão, da equipe do CSP e de convidada externa – Sandra Dedeschi. Evento voltado 

para os estudantes como um meio de conversar sobre o convívio escolar e bullying. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8r7t3YPLxw&t=7s


 

5. Comissão noBULLYIF: Plano Estratégico para 2021 

 Ampliar a participação do Grêmio Estudantil, incluindo integrantes na comissão. 

Lançar campanha no campus para o biênio de 2021-2022. 

 Apresentar o projeto aos estudantes ingressantes. 

 Implementar o chat de atendimento no site. 

Atualizar o site e suas informações e documentos adicionais (vídeos, relatórios, 

formulários, cartilha atualizada, eventos e nova composição da comissão). 

Manter os eventos de sensibilização – comunidade interna e externa. 

 Implementar e efetivar o eixo conhecimento. 

  

Avaliação  

- Devido ao contexto de trabalho remoto pela pandemia do covid-19, verificar uma 

possível aplicação do questionário para avaliar e monitorar a ocorrência de bullying no 

campus no final do ano letivo de 2022, e depois desse período, manter a avaliação 

bienal. 
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ANEXO A - Modelo - Plano de ação 

 

  
MODELO de PLANO DE AÇÃO 

Disciplina: 
Docente (s): 
Curso (s): 
Ano: 
  
Objetivo 
Descreva o objetivo geral (em um parágrafo) e específicos (em tópicos) que você 
trabalhará na disciplina. 
Justificativa 
Descreva aqui a justificativa da ação em intersecção com algum dos elementos ligados 
ao bullying (violência, preconceito, empatia, autocuidado, civismo, direitos humanos, 
entre outros). 
Conteúdo Programático 
Descreva em itens o conteúdo abordado por bimestre. Preencha somente o bimestre 
em que haverá ação desenvolvida, deixando em branco o que não houver. 
1º Bimestre: 
2º Bimestre: 
3º Bimestre: 
4º Bimestre: 
Metodologia  
Descreva a metodologia que você utilizará na ação. Descreva o tempo de duração da 
ação (exemplo, duas aulas ou um bimestre, por todo o ano letivo, etc.) 
Materiais 
Descreva os materiais que serão utilizados na ação. 
Avaliação 
Ao final da disciplina espera-se que o estudante produza: 
Descreva aqui se o estudante irá realizar alguma produção ou material no final da ação 
na disciplina. 
  
Ao final da disciplina espera-se que o estudante compreenda: 
Descreva aqui o resultado que você espera que o estudante compreenda com essa ação 
na disciplina. 
Referências: 
Descreva aqui as principais referências que embasam a ação na disciplina  

 

 

 

 

 



ANEXO B - Modelo - Relatório de Ação 

 

  

MODELO de RELATÓRIO DE ATIVIDADE 
Disciplina: 
Docente (s): 
Curso (s): 
Ano: 
Período de realização: 
Duração da atividade (em aulas): 
  
Objetivo 
Descreva o objetivo da atividade que você ministrou . 
Justificativa 
Descreva a  justificativa sucinta da atividade. 
Descrição da atividade 
Descreva a atividade ministrada, incluindo planejamento, metodologia e materiais 
utilizados. 
Observações 
Escreva suas observações sobre a atividade dada, principalmente no que concerne ao 
desenvolvimento da mesma e ao envolvimento dos estudantes. Você pode descrever 
possíveis mudanças no planejamento e as soluções encontradas para dificuldades.  
Avaliação 
Descreva sua avaliação da atividade, levando em conta o objetivo e a participação e 
atuação dos estudantes. É possível fazer recomendações e sugestões de mudanças na 
atividade. 
Referências: 
Se julgar necessário, pode indicar referências que embasam a atividade. 

 


