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Hora de desconstruir verdades: o recreio, para muitos estudantes, não é a hora mais 
esperada do dia, mas a mais temida. Agressões verbais não acabam só com a paciência dos 
professores, mas com a sua saúde. Esses são só alguns exemplos de como a violência 
praticada dentro dos colégios vem mudando drasticamente a rotina das instituições de ensino 
e a vida dos que passam por elas. 
 
O pânico na hora do intervalo das aulas é um dos dados da pesquisa do Pnud (Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento), ainda em fase de desenvolvimento. Quem explica é 
Flávio Comim, coordenador do Pnud no Brasil e responsável pela Campanha "Brasil Ponto a 
Ponto": 
 
A campanha quer estimular um debate sobre o que precisa ser mudado no Brasil. Recebemos 
opiniões de brasileiros pela internet e, a partir delas, estamos definindo o tema do Relatório 
de Desenvolvimento Humano. Muitos jovens participaram, cerca de 250 mil, e a violência nas 
escolas apareceu com intensidade. Há testemunhos que falam do recreio como hora de 
violência, intimidação e bullying. Eu diria, por alto, que um a cada cinco jovens se preocupa 
com essa questão. 
 
A violência atinge ainda os professores, claro. As pesquisas sobre o assunto tratam de 
ocorrências mais graves, mas, segundo Wanderley Quêdo, presidente do Sindicato dos 
Professores do Rio (Sinpro-Rio), ela não pode se resumir a agressão física. 
 
A agressão, muitas vezes, é simbólica, com brincadeiras, cinismos, xingamentos, só que ela é 
difícil de ser caracterizada. O professor vai engolindo, adoecendo. Poderíamos dizer que, para 
cada agressão física, há cinco verbais explica ele, que coordena uma campanha pela saúde do 
professor, em que essa é uma das questões levantadas. 
 
Não é de se espantar que um estudo publicado pela Organização dos Estados Ibero-
americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI) aponte que 83% dos professores das 
regiões Sudeste e Sul aprovam medidas mais rigorosas para punir os alunos, em casos de 
conflitos no ambiente escolar. Colaboradora da pesquisa, Maria Malta Campos, pesquisadora 
da Fundação Carlos Chagas, diz que o estudo serve de alerta: 
 
Há um caldo de cultura em que a violência prospera. São professores sem preparo para 
enfrentar alunos mais "desafiadores", existe a falta de atenção dos pais em relação às 
atividades dos filhos... O que nos surpreendeu foi a alta concordância com medidas mais 
duras para os alunos. Isso demonstra que há a sensação, por parte dos docentes, de que a 
situação está fugindo do controle. 
 
Nesta reportagem, reunimos casos de violência na escola, vividos por alunos e professores. 
Que sirvam de alerta. 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
A reação dos colégios 
Natália Soares 
 
Muitas das humilhações, ofensas e até agressões narradas nesta reportagem aconteceram 
debaixo do nariz da direção de escolas. Mas isso está mudando. Cada vez mais colégios se 
preparam para enfrentar o bullying, problema que surge principalmente durante o 29 ciclo do 
ensino fundamental. 
 
A escola que diz que não tem casos está tapando o sol com a peneira. Só com o 
reconhecimento é que ela pode intervir, conscientizando os pais e os alunos envolvidos diz a 
diretora do Notre Dame do Recreio, Lourdes Urban. 
 
Com um trabalho baseado no livro "Diga não ao bullying", de Aramis Lopes Neto e Lúcia 
Helena Saavedra, o Notre Dame distribuiu, em 2006, questionários sobre o tema aos alunos. 
 
A partir das informações recolhidas, começamos um trabalho pontual dos casos e uma 
campanha para informar os alunos sobre o bullying, pois muitas vezes o adolescente não se 
dá conta diz Lourdes. 
 
Para alunos do Notre Dame, o bullying está relacionado a problemas de integração e à pouca 
tolerância com as diferenças. 
 
Quando cheguei à escola, era chamado de gordo e outros apelidos. Aos poucos, fui 
conhecendo as pessoas, dizendo que aquilo me incomodava, e a zoação parou conta Vmnicius 
de Sousa, de 14 anos. Depois, comecei a zoar um garoto novo na escola, que era magrinho e 
baixo. E me dei conta de que passei de agredido a agressor. 
 
Chamada de feia pelos colegas quando mais nova, Sofia Belo, de 15 anos, acha que a 
maturidade ameniza as agressões: 
 
A tendência é as pessoas rotularem o que não conhecem, sem saber que causam sofrimento. 
Mas acho que isso diminui com o passar do tempo. 
 
O diálogo foi o caminho escolhido pelo Colégio Sagrado Coração de Maria, em Copacabana, 
para combater o problema. 
 
Bullying nada mais é do que desrespeito ao outro. No ensino médio, temos encontros em que 
os estudantes podem falar sobre tudo. Discutimos até a novela "Caminho da índias" diz a 
orientadora pedagógica da instituição, Denise De Regina. 
 
O Colégio Saint John incluiu, em 2008, aulas de ética no currículo do 1º ano. A intenção, 
segundo a diretora pedagógica Diana Alencar, é trabalhar o bullying de forma ampla. O aluno 



que é um cidadão correto não terá vontade de diminuir o outro afirma Diana. O papel da 
família é importante, pois é comum os pais minimizarem os atos do filho agressor. 
 
No programa de prevenção ao bullying da Escola Americana, a preocupação também chega 
ao mundo virtual. 
 
Tivemos uma aluna xingada pelo Orkut por outros estudantes. Imprimimos e mostramos para 
os pais. Quem é agredido precisa se sentir defendido pela escola diz a educadora Penny de 
Mello e Souza.  

 
 

 
 

 
’Fiquei agressivo’ 
 
Aos 13 anos, o advogado Luís (nome fictício), agora com 23, mudou de escola e começou a 
sofrer com o preconceito: 
 
Ganhei o apelido de "Mickey" no primeiro dia de aula, por causa de um fichário com desenho 
que a minha mãe me deu. Foi o início da perseguição. Os garotos da sala me chamavam de 
gay o tempo inteiro, e eu ficava muito irritado. 
 
Ele lembra que a implicância era estimulada por um menino de sua sala, que acabou sendo 
expulso no fim do ano. 
 
Ele incitava as pessoas a me xingarem, ficava atrás de mim na hora do recreio. Eu ficava 
muito chateado e me isolava. Comecei a fazer amizade com as garotas, que são menos 
preconceituosas, e isso foi motivo para mais zoação. 
 
Luís passou a brigar com os garotos do colégio e foi parar na coordenação várias vezes 
seguidas. Sentindo-se excluído, começou a se aproximar de outros meninos que também 
eram alvo de bullying. 
 
Fui para perto do cara que era considerado nerd e de outro que era o gordinho, porque não 
conseguíamos nos relacionar com mais ninguém. Foi uma época muito pesada, fiquei muito 
agressivo, queria bater em todo mundo. 
 
As agressões sofridas no começo da adolescência só diminuíram quando ele mudou de 
colégio. 



O bullying marca para sempre. Há pouco tempo, encontrei o cara que me perseguia e mal nos 
olhamos conta ele, que decidiu ser advogado por causa da experiência. A vontade de fazer 
justiça me levou para a profissão. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 



 
 

 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 abr. 2009, Megazine, p. 12-16. 
 
 
 
 
 


