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RESUMO: Diante dos relatos pelos meios de comunicação de agressões a professores, seja por 

estudantes ou seus responsáveis, ou de estudantes a seus colegas, evidencia-se a necessidade de 

se aprofundar na pesquisa relativa ao bullying no ambiente escolar os mecanismos de 

prevenção. Cuida-se de um problema não restrito à realidade brasileira e que pode acarretar 

consequências graves, como abalo à autoestima e autoimagem, depressão, problemas na 

socialização de crianças e adolescentes, desinteresse pelos estudos e desejo de afastamento do 

ambiente escolar. Além disso, os autores dessa prática podem adotar comportamentos de risco, 

atitudes delinquentes ou criminosas e acabar tornando-se adultos violentos. A prática merece 

atenção por atingir faixas etárias cada vez mais baixas, como crianças que frequentam os 

primeiros anos da escolarização. Alargando a abrangência do olhar para uma visão prospectiva 

de prevenção e tratamento do grave problema do bullying no espaço educacional, a simples 

penalização dos agressores não tem produzido os efeitos desejados. Sob esse enfoque, parece 

mais indicado que se considerem os meios alternativos de solução de conflitos como 

possibilidade a ser implementada no cotidiano dos estabelecimentos de ensino. O processo 

sugerido de mediação é fundamental para assegurar a liberdade e o respeito ao outro, sem que 

haja simples imposição de autoridade, nos velhos moldes do autoritarismo, calcado apenas em 

luta pelo poder. Tomando como referência a gravidade e extensão do problema e suas 

consequências, em termos de respeito à dignidade humana e da relevância do acesso e 

permanência em estabelecimentos educacionais, como forma de desenvolvimento 

sociocultural, este trabalho será elaborado com o objetivo de analisar o problema da violência 

social e cultural, em perspectiva histórico-cultural e jurídica, discutir a violência entre atores 

sociais presentes no espaço escolar, segundo fundamentos da Sociologia, da Educação, da 

Psicologia e do Direito Constitucional e infraconstitucional, precipuamente do Estatuto da 

Criança e Adolescente, entre outros alicerces legais, bem como examinar e propor medidas 

preventivas da violência no ambiente escolar, com ênfase em iniciativas de mediação e outros 

meios alternativos para solução de conflitos. Quanto à metodologia, o trabalho será baseado na 

pesquisa descritiva, jurisprudência nacional, além do apoio na doutrina nacional e internacional, 

dos documentos e dos diplomas normativos pátrios e estrangeiros, adotando-se o método de 

pesquisa crítico-dialético. 
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