
Cara professora, caro professor, as atividades propostas têm o ambiente escolar como foco, na perspectiva de e . As relações entre os/as
estudantes são privilegiadas, com o intuito de superar comportamentos de agressão e violência, particularmente o bullying. Nesta edição fazemos uma abordagem mais

geral, adequando-a aos diferentes níveis de escolaridade. Na próxima, trataremos mais detidamente do bullying propriamente dito.

cuidar da vida promover a paz

Retome o que já trabalhou sobre o tema do (garanta que todos/as se ouçam):

Usando uma bolinha ou bastão, “jogue” com as crianças: a que estiver com o objeto,
diz algo que aprendeu sobre o tema e o passa a outra, para fazer o mesmo. Siga com a
brincadeira enquanto considerar enriquecedora. Estimule, indague, reforce, reoriente...

Varie as solicitações: o que cada um/a gostou mais de aprender? Para quem contou
sobre as atividades que fizeram? Para quem ainda quer contar? Comente as referências.

Dedique-se mais detidamente, agora, ao cuidado entre colegas na escola:

Organize pares de crianças. Uma dirá para a outra algo que não gosta que aconteça
com ela na classe, no pátio da escola, no portão - chamar por apelido, tomar a merenda,
empurrar de propósito, implicar, pegar material... Em seguida, na roda, cada uma dirá o
que ouviu da outra. Aproveite para várias intervenções: chamar Beatriz de Bia, Eduardo de
Edu, não tem problema; chamar alguém de baleia, “quatro olho”, manteiga derretida etc.,
é ruim porque magoa a pessoa. Pedir material emprestado, tudo bem; tomar a força, não.
Brincar de pega-pega é legal, empurrar para machucar, não...

Prepare três “carinhas” - alegre, zangada, triste - em cartolina de três cores, Replique a
atividade anterior para reforçá-la. Pergunte: Cite: chamar
alguém de dentuço/a, agradecer pelo biscoito que ganhou, puxar com força o cabelo de
alguém, apontar com o dedo e rir do/a colega, pedir licença para passar sem empurrar... A
cada resposta, apresente a carinha escolhida. Quando for indicada a alegre: aplausos!

Entregue um círculo para que cada criança desenhe sua . Peça
que, em casa, fique um tempo com a carinha, junto com alguém ou sozinho/a, se preferir,
para pensar com ela sobre o que fazer para que todos/as da turma fiquem com caras

alegres.

Informe quando todos/as deverão trazer a carinha para que “ela” conte o que
pensou.

No dia marcado, trabalhe as sugestões com o procedimento que lhe
parecer mais conveniente. Envolva toda a turma na aprovação ou

reformulação das sugestões.

Ao final, colar as carinhas com o nome da criança em cartolina
ou papel pardo, com a inscrição: “Estamos pensando... como

deixar nossa turma sempre alegre”, ou similar.

Voltaremos a esta atividade. Se você fez
algo que funcionou bem e quer sugerir, envie-

nos e-mail (assunto: boletim), em relato
sucinto. Será muito bem-vindo!

cuidado

que cara a gente faz para?

carinha de pensamento

Nota:

Para utilizar a proposta anterior, leve em conta necessidades de
adaptação: por exemplo, substituir as carinhas por cartões (vermelho para
condenar a conduta, verde para aprová-la), incluir práticas usuais nesta faixa
de escolaridade (ridicularizar “em público”, fazer ameaças, espalhar boatos
sobre a pessoa...) etc.

Complete essa proposta, ou a substitua, por uma que
levante condutas desaprovadas pelos/as alunos/as na convivência entre
colegas na/da escola. Registre todas (é provável que apareçam referências ao
uso do celular e do computador para diferentes tipos de agressão). Divida a
turma em grupos para que organizem as condutas pela frequência com que
ocorrem: das mais para as menos frequentes. Confronte os grupos. A intenção
não é chegar a uma só organização, e sim provocar a atenção de todos/as para
a presença das referidas condutas entre eles/elas e discuti-las.

Dê uma filipeta a cada aluno/a para que, em casa, registre uma sugestão
para evitar a permanência das condutas indicadas (o propósito é fazê-los/as
pensarem mais sobre o assunto). Em momento posterior, partilhe as sugestões.
Decida com a turma como fazer isso. O uso das filipetas facilitará a
identificação de repetições, complementações... com jeito de quebra-cabeças.
Estimule tentativas de arranjos, formulações etc. É fundamental que
vejam/revejam as sugestões e sua adequação aos comportamentos
desaprovados.

Concluído o trabalho, considere-o como versão preliminar de
procedimentos a serem utilizados para o enfrentamento das atitudes
agressivas que foram repudiadas. Informe à turma que este produto será
finalizado adiante - recomende que aproveitem o intervalo de tempo, para
pensarem mais no assunto, conversarem, ouvirem outros/as colegas... (na
próxima edição, sugestões para a ampliação e finalização dessa versão
preliminar).

Solicite que fiquem atentos/as às notícias (de rádio, televisão, jornal,
revista) e aos comentários nos espaços que frequentam - sobre agressões
sofridas por estudantes e as consequências. Dedique espaço nas aulas para
o relato dessas notícias para manter o tema em pauta e ampliar sua
abordagem. A esta altura, o termo bullying já deverá ter sido usado,
principalmente em razão das notícias solicitadas. Se este for o caso,

comece a levantar o que sabem sobre as diferenças entre bullying
e outras formas de agressão e violência, preparando exploração

mais detida deste fenômeno que queremos combater, para
construir um ambiente de paz nas escolas.

tempestade de ideias

Aborde o tema das agressões (violência) entre os/as alunos/as. Existe na turma? E na escola?
Quais as agressões mais frequentes? Onde ocorrem? Atingem todos/as os/as alunos/as. Como
reagem? Proponha questões que considere capazes de mobilizar uma conversa franca. Procure
assegurar que fatos sejam relatos e não os/as autores/as.

Concluída a conversa, proponha que todos/as preencham questionário sobre o tema e que cada um/a
se encarregue de pedir a mais 3 colegas que façam o mesmo. O modelo fornecido é indicativo, a ser alterado
de acordo com sua realidade - ajuste descrições, retire/acrescente situações, inclua solicitações etc.
Retomaremos esse trabalho na próxima edição.

Nunca acontece comigo Acontece algumas vezes comigo Acontece muitas vezes comigo

QUESTIONÁRIO

Sou __________________________ Estudo nesta escola há _________ anos.
(menino/homem - menina/mulher)

As situações descritas no quadro abaixo costumam acontecer na minha escola.

Marco com um “x” o nº adequado para indicar minha experiência em cada caso:

1. 2. 3.

Estatuto da Criança e
Adolescente/1990

Art. 18 - É dever de todos velar
pela dignidade da criança e
do adolescente, pondo-os a

salvo de qualquer
tratamento desumano,
violento, aterrorizante,

vexatório ou
constrangedor.

As relações entre adultos
e crianças constituem um
dos maiores desafios da
sociedade contemporânea. São
cada vez mais numerosas situações
cotidianas que observamos na rua, nos
espaços culturais e dentre eles,
infelizmente, na escola em que os adultos
evidenciam que não sabem o que fazer com as
crianças. Cenas inadmissíveis, palavras duras, atitudes
que expressam verdadeiro preconceito contra crianças,
impedidas de brincar, de rir ou chorar, cantar ou dançar, tocar nos
outros, de não saber, mostrar seus sentimentos, de aprender, essas e
outras revelam o grave processo de desumanização que afeta a todos/as.
Cuidar da natureza, do planeta, do ambiente precisa incluir a discussão e a
mobilização em torno da educação de crianças como pessoas que são. E que

merecem atenção, ação e orientação de adultos que saibam lidar com valores,
autoridade e afetos. Pelo bem e pela preservação da humanidade. (Sonia Kramer)

Site
http://www.observatoriodainfancia.com.br -

site especializado em direitos da criança e do
adolescente. Inclui atividades, notícias, artigos,

legislação, publicações, indicação de
filmes/vídeos, dados, endereços importantes e
muito mais. É uma ferramenta importante para

você educador/a que se preocupa com a
defesa dos direitos de crianças e adolescentes!

SITUAÇÕES 1 2 3

Marco com um “x” em quem estava pensando quando respondi o quadro acima:

Marco com um “x” como me sinto naquelas situações que aconteceram comigo:

Colega me bate para machucar de verdade

Colega conta mentiras sobre mim para que outros/as não queiram minha amizade

Colega colega grita sempre comigo

Colega que fica com raiva de mim faz de tudo para que outros/as colegas não queiram

mais brincar ou estudar comigo

Colega me xinga, me insulta

Colega me ignora e me trata com indiferença

Colega me ameaça

Colega me trata mal ou me deixa de lado para conseguir o que quer

Colega me ridiculariza na frente dos/as outros/as

Colega espalha boatos a meu respeito pelas costas

Colega rouba meu material

Colega me acusa de uma coisa que não fiz

Colega me chama de apelidos que me ofendem

Em um certo garoto

Em uma certa garota

Em um certo garoto, acompanhado por um grupo que o apoia

Em uma certa garota, acompanhada por um grupo que a apoia

Em vários/as colegas que formam um grupo de amigos/as

Com muito medo e sem vontade de ir para a escola

Com muito medo e sem coragem de falar com meus professores

Com muita raiva e com vontade de revidar, mas sem coragem para isso

Muito triste, porque estou cada vez mais sozinho/a na escola

Sem saber o que fazer

Confuso/a, pois já falei com meus pais e professores e não acreditam em mim
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