
e por um lado fala-se muito 
sobre bullying, por outro, nem 
sempre as escolas estão empe-
nhadas e preparadas para so-

lucionar o problema. Na entrevista a 
seguir, a pedagoga e psicopedagoga 
Elenice da Silva aponta caminhos pa-
ra as instituições de ensino evitarem 
a ocorrência desse tipo de comporta-
mento entre os alunos. Elenice também 
tem em seu currículo a experiência co-
mo fundadora do Colégio Castelo e da 
Building Escola, ambas da capital pau-
lista. E fruto de seu trabalho no Colégio 
Castelo, o qual dirigiu por 15 anos, ao 
lado de seus sócios na época, está o li-

vro Corredores de Justiça - Combatendo a 
prática do bullying nas escolas, educando 
uma sociedade para a paz (edição do au-
tor). Atualmente, Elenice atua como 
professora do Centro Paula Souza e lí-
der do Programa Educadores da Zona 
Sul, no Instituto de Educação e Ação 
Social Novidade de Vida (INDV), além 
de desenvolver o Programa "Bullying 
e Cyberbullying", criado em 2010. 
Esses fenômenos também foram o te-
ma de sua palestra (ao lado da edu-
cadora Aloma Ribeiro Felizardo) du-
rante o 18° Educador - Congresso 
Internacional de Educação, realizado 
em maio, em São Paulo. 

Gestão Educacional: Com base 
na sua experiência em sala de au-
la, como a senhora observa a inci-
dência desse problema nas escolas 
brasileiras? 
Elenice da Silva: Vejo como uma to-
lerância muito grande ao desrespeito e à 
violência. Somos cidadãos com direitos e 
deveres, não podemos espontaneamente 
tirar estes direitos e deveres, excluin-
do e desrespeitando as diversidades. 
Precisamos ver o outro como uma vi-
da que merece ser tratada com ética e 
respeito. Não somos obrigados a gos-
tar de todos, mas precisamos conviver 
em harmonia, aprendendo com as di-
ferenças - seja em relação à raça, cor, 
cultura, religião e outros. Todos temos 
o direito de nos expressarmos com li-
berdade, ir e vir, estudar e trabalhar, 
viver nossa vida em família e em socie-
dade sem pressões e medo. Precisamos 
resgatar em nossas crianças e adoles-
centes estes valores, gerando um com-
portamento saudável de respeito e 
amor ao próximo. 

Gestão Educacional: Há 30 anos, as 
pessoas não falavam em bullying. 
Mas esse tipo de violência já existia? 
Elenice: Conflitos em sala, de au-
la sempre existiram entre crianças e 
adolescentes, bem como brincadei-
ras agressivas onde um provoca o ou-
tro com preconceitos e discriminações. 
Quanto ao bullying, termo inglês que 
não há uma tradução única para a lín-
gua portuguesa, surgiu há uma déca-
da, aproximadamente, aqui no Brasil; 
como estudo científico é novo e, de lá 
pra cá, vemos um número muito gran-
de de pessoas apontando este fenôme-
no em suas escolas. Não podemos dei-
xar de comentar que, devido à má 
informação de muitos, o bullying virou 
moda e tudo agora é bullying na con-
cepção de uma grande parte da socie-
dade. 

Gestão Educacional: Qual o limite 
entre um aluno bagunceiro, que 
gosta de chamar a atenção e "me-
xer" com os colegas (dando ape-
lidos, "rótulos" e fazendo piadi-
nhas), e um aluno agressor? 
Elenice: O aluno bagunceiro, como 



muitos dizem, tem ações inadequadas 
devido a sua falta de limites, por deixa-
rem fazer o que quer e, assim, ele se di-
verte com os outros. Sua indisciplina é 
desmedida, não gosta de ver ninguém 
quieto e, na maioria das vezes, suas 
traquinagens são pegas rapidamen-
te pelos adultos. Já o autor do bullying 
intenciona causar mal a alguém, mes-
mo que não tenha uma razão aparen-
te; ver o sofrimento do outro alimenta 
suas estratégias de violência que é ve-
lada dos adultos. 

Gestão Educacional: A senhora 
afirma que é difícil a identificação 
imediata de uma ação desse t ipo. 
Por que isso acontece? 
Elenice: Confunde-se muito com ati-
tudes pontuais de indisciplina e falta 
de limites. As ações do bullying trazem 
sofrimento e mudança de comporta-
mento. Para enxergarmos sinais, pre-
cisamos tirar de nossos olhos a venda 
que nos impede de ver a violência e o 
desrespeito ao outro, entendendo o que 
é passivo de acontecer num ambiente 
escolar e o que não pode ser tolerado. 

Os sinais de bullying podem ser vá-
rios, como a queda brusca no rendi-
mento escolar, querer mudar de esco-
la, não ter amigos, ficar isolado dos 
demais colegas, apresentar roupas e 
materiais escolares rasgados, perda de 
pertences constantemente, dores de 
cabeça e pelo corpo. 

Gestão Educacional: Qual a dife-
rença entre um aluno tímido e/ou 
triste e um estudante que está pas-
sando por esse grande problema? 
Elenice: Uma criança tímida e intro-
vertida tem dificuldades de colocar e 
se expor, mas com ajuda de um pro-
fessor e uso de estratégias próprias que 
respeitem a sua timidez, o aluno aca-
ba participando e se adequando, ven-
cendo sua identidade introspectiva. Na 
maioria das vezes, ele precisa vencer 
apenas a timidez ou algum problema 
pontual que o deixa impotente ou tris-
te. A vítima do bullying sofre, omite fa-
tos, esconde dores, seu semblante é di-
ferente; não é uma questão de se livrar 
apenas de uma timidez ou de um epi-
sódio que esteja passando, é de se li-

Na pesquisa, os alunos deixam evi-
dente que nem mesmo eles conseguem 
diferenciar os limites entre brincadei-
ras e maus tratos violentos e que as es-
colas não estão preparadas para evitar 
essa progressão em seu início, nem pa-
ra clarificar aos alunos quais são os li-
mites e quais são as formas estabele-
cidas para que sejam respeitados por 
todos. 

Gestão Educacional: Esse fenômeno 
tem ocorrido com freqüência tanto 
em escolas públicas como privadas? 
Elenice: O bullying é um comporta-
mento que pode ser gerado em qual-
quer meio, seja ele privado ou público. 
Percebemos que o que diferencia sua 
incidência ou não é como as institui-
ções atuam, desde a prevenção ao com-
bate. Dependendo da estrutura e dos 
investimentos e condições de investi-
mentos (como cursos, capacitações do 
corpo docente, convites a especialistas 
na escola), a velocidade em alcançar 
resultados é melhor. Mas acredito que 
a base para o combate está no posicio-
namento de uma gestão e a conscienti-
zação de toda sua equipe antes mesmo 
dos recursos. Cada unidade de ensino 
precisa mapear sua realidade e traba-
lhar com as ferramentas próprias, con-
tando com o apoio das famílias e dos 
segmentos locais. 

Gestão Educacional: Na sua opinião, 
quais fatores estão levando ao cres-
cimento dessa prática nas escolas? 
Elenice: Vejo que uma das causas pa-
ra tal crescimento ainda é a desinfor-
mação. Mesmo com os programas, pes-
quisas, livros e esforços, as pessoas não 
sabem de fato o que é bullying; pensam 
que é um exagero dos profissionais da 
área e que sempre existiu e que ago-
ra querem ganhar alguma coisa com 
isso. As instituições de ensino, pais e 
professores se negam muitas vezes em 
acreditar que ocorre bullying em seus 
ambientes, não o identificam, bana-
lizam esta dor, este sofrimento, di-
minuindo para uma brincadeira de 
mal gosto e que as crianças precisam 
aprender a se defender. 

Os esforços dos profissionais e es-
pecialistas no assunto não descarac-



terizam em nenhum momento que a 
criança não precise ser autônoma e ca-
paz de vencer conflitos. 

Gestão Educacional: Este assunto 
causa repercussões em todo o mun-
do, a exemplo do caso do garoto 
australiano Casey Heynes, cujo ví-
deo ficou famoso no YouTube. 
Elenice: O episódio Casey Heynes ser-
ve para refletirmos sobre a questão do 
ponto de vista do limite de um sofri-
mento, e não tornarmos sua reação co-
mo um ato de heroísmo. Não se com-
bate a violência com violência. 

Os estudos apontam que muitas 
das vítimas podem se tornar, em po-
tencial, agentes de bullying. E vemos 
que, por não termos ainda em mui-
tos lugares programas de ajuda, nossas 
crianças e adolescentes estão à mercê 
de seus próprios instintos e explosões 
para se livrarem deste sofrimento que 
intimida, constrange e faz sofrer. Dizer 
basta à violência não é ser violento; de-
vemos combater a violência com a paz, 
com o perdão com o respeito e amor ao 
próximo. 

Gestão Educacional: A senhora ini-
ciou um projeto de combate ao 
bullying no Colégio Castelo, em 
Capão Redondo. Quais foram os 
resultados desse trabalho? 
Elenice: Em 2009, motivada pela 
leitura do livro Pedagogia da Amizade, 
do professor Gabriel Chalita, mon-
tei com a gestão do colégio e com os 
professores um trabalho de combate 
ao bullying, onde investigamos pos-
síveis agentes e vítimas. O trabalho 
envolveu palestras com pais, con-
vidados que falaram de violência e 
comportamento, cartazes e drama-
tizações com os alunos, textos e de-
poimentos. Com ajuda de todos da 
unidade escolar, conseguimos trazer 
informação e esclarecimentos, mui-
tos alunos se sentiram encorajados a 
denunciar sobre agressões que ocor-
riam no colégio, pude me aproximar 
de muitas famílias que estavam dis-
tantes de seus filhos. As crianças 
que sofriam puderam sorrir e voltar 
a participar das atividades com ale-
gria e talentos que outrora haviam 

sido enterrados, devido à discrimi-
nação e preconceito. 

Gestão Educacional: Como gesto-
ra do Colégio Castelo, por 15 anos, 
quais conselhos a senhora daria a 
outros diretores de escola? 
Elenice: Não devemos nos enganar 
achando que não há bullying em nos-
sas escolas; achar que ele não exis-
te em nosso ambiente é fugir de um 
problema que também é papel nos-
so combater. Temos uma equipe bri-
lhante em nossas escolas e alunos 
prontos para serem instrumentos de 
ações de reflexão sobre o combate ao 
bullying. Temos que trabalhar com to-
das as possibilidades e se prestarmos 
atenção, já fazemos muitas coisas lin-
das. Foquemos, então, nas particula-
ridades, trabalhemos suas singula-
ridades e, com certeza, formaremos 
uma sociedade melhor. Não devemos 
deixar de lado as parcerias com a fa-
mília e segmentos em nossa comuni-
dade, todos os esforços são válidos, é 
importante que trabalhemos juntos. 

Gestão Educacional: A senho-
ra também é idealizadora do pro-
grama "Bullying e Cyberbullying". 
Como as escolas podem participar? 
Elenice: Sou idealizadora do pro-
grama junto com Aloma Ribeiro 
Felizardo, pedagoga e especialis-
ta em cyberbullying, além de mediado-
ra de conflitos. Nosso trabalho ainda 
é modesto, mas temos levado pales-
tras em escolas, empresas, igrejas e 
ONGs, e participado de outros progra-
mas de combate ao bullying com inte-
resse de multiplicar uma informação 
e formação clara, identificando, preve-
nindo e combatendo o bullying. Além 
das escolas e ONGs, somos parceiras 
do Movimento "Criança Mais Segura 
na Internet" e do Movimento INOVA 
Young Geração Y, e temos o apoio tam-
bém do INDV. 

Gestão Educacional: Quais fatores 
são mais relevantes para o comba-
te a essa violência na escola? 
Elenice: Todos os esforços precisam 
estar presentes e entendemos que não 
conseguiremos bons resultados sozi-

nhos. Dentro das legislações, [é preci-
so] construirmos políticas que ampa-
rem os trabalhos, pesquisas, e ajudem 
profissionais, família e sociedade. [É 
preciso] retirarmos do conceito de 
muitos [indivíduos] que falar sobre to-
lerância é formar pessoas fracas, isso 
é um engano - pessoas tolerantes são 
capazes de pensar de forma mais coe-
rente e justa. 

Gestão Educacional: E quais são 
os equívocos que as escolas costu-
mam cometer? 
Elenice: Eu defendo que um dos 
maiores equívocos é achar que não 
existe bullying em sua escola, ver co-
mo comportamento comum e que as 
crianças brigam mesmo e que elas 
precisam aprender a se defender. 
Outra dificuldade é vermos as pes-
soas do nosso ponto de vista de co-
mo elas devem agir, não consideran-
do a diversidade, formação e preparo 
individual, fazendo com que o outro 
se sinta fragilizado por não ser como 
nós gostaríamos que ele fosse. 

Quando apontamos uma vítima 
do bullying e dizemos a ela que a cul-
pa é dela, pois é fraca, não sabe levar 
nada na brincadeira, ou até mesmo 
que foi por causa dela que tudo co-
meçou, estamos alimentando o di-
reito das pessoas acharem que po-
dem discriminar, ridicularizar e 
excluir. 

Gestão Educacional: Qual a res-
ponsabilidade do gestor educacio-
nal diante desse problema? 
Elenice: Liderar uma equipe fazen-
do com que todos cheguem a uma vi-
são única sobre o que está ocorren-
do, unindo todo tipo de estratégia, 
transformando em forças de traba-
lho. Entender que dentro da equipe 
existem pessoas que precisam de for-
mação e ajuda, que muitas vezes não 
sabem o que fazer ou que até mes-
mo foram vítimas de bullying e são 
marcadas por medos e frustrações. 
Motivação, incentivo e recursos se-
rão fundamentais como ferramentas 
nas mãos dos gestores, não esquecen-
do que é a paixão por educar que ali-
menta tudo isso.  

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 6, n. 65, p. 12-14, jun. 2011.




