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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca analisar a utilização das danças circulares 
para a prevenção e o combate ao bullying no ambiente escolar. A 
fundamentação teórica inicia com um capítulo sobre a dança circular, 
com um breve histórico, suas simbologias e a utilização da dança na 
educação. O segundo capítulo descreve o bullying, seus personagens, 
causas, conseqüências e as possíveis medidas de prevenção e 
combate. A pesquisa baseou-se nos estudos de Bardini, Bardini e 
Diez (2009), Voltolini e Morales (2007), Wosien (2002) e Silva 
(2010). A coleta de dados foi realizada através de questionários e 
entrevistas perpretadas após a vivência de danças circulares durante 
as aulas de Educação Física. Os resultados apresentados não são 
conclusivos, pois espera-se que a prática da dança seja incorporada 
na rotina escolar para que surta efeito com relação à diminuição da 
violência. Os alunos entrevistados demonstraram interesse pela 
dança e explicitaram acreditar no uso da mesma para a diminuição da 
violência escolar.  
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1. INTRODUÇÃO  

  

 A seguinte pesquisa aponta à importância das Danças 

Circulares como prevenção e combate ao Bullying no ambiente 

escolar, objetivando identificar quais os benefícios físico, mental e 

emocional da prática das Danças Circulares, analisando sua 

contribuição para a prevenção e combate à violência entre os jovens 

estudantes. 

Violência essa que cada vez mais está inserida na sociedade. Os 

jornais estão cheios de reportagens sobre casos em que os jovens 

estão envolvidos em crimes hediondos. E o ambiente escolar não está 

livre desse problema. 

A escola deveria ser o local em que crianças e adolescentes 

encontrassem segurança para aprender e conviver em sociedade, 

porém dentro das escolas, alguns jovens sofrem com a uma típica 

forma de violência, o Bullying. 

Normalmente, cometido contra os mais tímidos, frágeis, ou que 

apresentem qualquer tipo de “anormalidade” isso, baseando-se no 

que a maioria dos alunos acredita que seja “normal”. 

Bullying é a prática de atitudes ofensivas contra um indivíduo, 

muitas vezes essas atitudes são confundidas como brincadeiras, mas 

na verdade tem a intenção de provocar e humilhar a vítima. 

A prática do Bullying no ambiente escolar é antiga, 

habitualmente sendo ignorada tanto pelos professores quanto pelos 

familiares dos envolvidos, podendo acarretar traumas à vítima. 

A proposta de utilizar as Danças Circulares como prevenção e 

combate ao Bullying no ambiente escolar, partiu da premissa de que 

em roda todos são iguais, de mãos dadas, cada participante é 

essencial para a fluência e harmonia da dança. 
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Acredita-se que sendo a Dança Circular uma prática que procura 

unir as pessoas em um único objetivo de dançar, respeitando as 

limitações e diferenças de cada um e apoiando os demais integrantes 

da roda, essa prática auxilie no combate e prevenção ao Bullying. 

Espera-se que a longo prazo, a prática da Dança Circular 

desperte nos alunos o sentimento de união, amizade e 

companheirismo, inerentes às rodas de dança, trazendo ao ambiente 

escolar a valorização do outro, como parte do grupo e a percepção do 

eu como partícipe da harmonia, visando dessa maneira, diminuir a 

agressividade entre os estudantes. 

A pesquisa está estruturada em capítulos. 

O primeiro capítulo aborda o tema Dança, seu conceito, um 

breve histórico das danças circulares, bem como sua simbologia, 

terminando com a concepção da dança no ambiente escolar. 

O segundo capítulo analisa o bullying, seus personagens, causas, 

conseqüências e as possíveis medidas de prevenção e combate a essa 

violência silenciosa, além de apresentar outras faces do bullying, 

como por exemplo, o cyberbullying e o mobbing. 

A pesquisa de campo foi realizada durante as aulas de Educação 

Física da Escola Estadual Gelvira Côrrea Pacheco - Ensino 

Fundamental e Médio de caráter quantitativo . 

Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados 

questionários e entrevistas após a vivencia das danças circulares. 

Consta ainda ao término da pesquisa, depoimentos de alguns 

participantes sobre a dança circular e o bullying.                                                                                                                                                                                                                                                            
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DANÇA  

 

A dança, segundo as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Municipal de Curitiba (2006, p.67) “é uma manifestação cultural que 

busca a expressão corporal mediante a presença de estímulos 

sonoros, envolvendo movimentos e ritmos diversificados”.   

Desse modo, entende-se que a dança é a expressão dos 

sentimentos e vontades por intermédio de movimentos e ritmos 

diversos. 

Continuando o conceito de que a dança configura-se em 

movimento, pode-se compreender que sem movimentos, não há 

dança. Porém para Santos e Leite (2006) para dançar, necessita-se 

de três elementos formais: o movimento corporal, o espaço e o 

tempo. 

Para os autores o primeiro elemento, o movimento corporal, são 

todos os movimentos expressivos do corpo, de forma organizada ou 

não. Entre as diversas formas de movimento, os autores citam: 

 

• Movimentos involuntários – são reflexos que ocorrem de 
forma inconsciente e que não controlamos, como engolir a 
saliva, piscar os olhos ou o pulsar do coração. 

• Movimentos automáticos – são movimentos já assimilados 
pelo corpo, com andar, respirar e andar de bicicleta. 

• Movimentos voluntários – feitos por que se deseja, se tem 
vontade, como levantar as mãos ou chutar. 

• Movimentos artísticos expressivos – são os movimentos 
intencionais, feitos para expressar emoções e sentimentos. 
É esse tipo de movimento que a dança utiliza. (SEED-PR, 
2006, p.204-205) 

 
 
Eles entendem que a dança usa os movimentos artísticos 

expressivos para a manifestação e expansão das emoções. 
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A definição de espaço, segundo elemento formal da dança, é 

apresentada pelos autores como o local onde a dança acontece, não 

importando se o local seja grande ou pequeno. Para eles, o espaço “é 

um elemento fundamental na dança, pois é nele que o corpo realiza 

seus movimentos” (2006, p.205) 

Desse modo, entende-se que a dança pode acontecer em 

diversos espaços, adequados ou não a ela, basta apenas que alguém 

inicie um movimento ritmado, que esse local passa a ser um espaço 

para a dança. 

O terceiro elemento formal apresentado pelos autores é o 

tempo, que segundo eles, é de fundamental importância, pois 

determina como a dança será executada.  

Eles afirmam que “a necessidade de coordenação e sincronia 

num casal de dançarinos é fundamental para a dança ser bem 

sucedida o mesmo ocorre na sincronia de apresentações com vários 

dançarinos, e essa sincronia é determinada pelo tempo que duram os 

movimentos” (2006, p.207) 

Para Sossai (2006) a dança possibilita o entendimento do 

corpo, pois ao dançar pode-se expressar-se de maneira diferente da 

usual. 

 Essa forma de expressar-se pela dança foi ilustrada pela autora 

com uma frase de Ângela Isadora Duncan (1878 – 1927), 

considerada a pioneira da dança moderna, e que acreditava que a 

dança existia para que a comunicação pudesse ocorrer por meio de 

movimentos.  

Para Tavares apud Sossai (2006) a dança pode ser classificada 

nos seguintes gêneros: de espetáculo, étnicas, folclóricas, de salão e 

criadas pela indústria cultural. 

Sossai (2006) caracteriza cada gênero apresentado por 

Tavares. A autora conceitua como: 
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• Dança de espetáculo: as danças executadas por 
profissionais que realizam apresentações para um grande 
público. Entre elas estão o balé e o jazz; 

• Dança  étnica: são as danças que retratam a cultura dos 
povos, suas crenças e seus costumes, como por exemplo, 
as danças indígenas; 

• Dança folclórica: danças tradicionais que são passadas de 
geração para geração, sem que se saiba quem as 
inventou. No Brasil, há um vastro número de danças 
folclóricas, como por exemplo, o frevo, o maracatu e o 
fandango; 

• Dança de salão: têm com principal objetivo proporcionar 
o prazer de dançar. São danças  de pares e possuem 
grande variedade de estilos. Entre elas estão a valsa, o 
tango e o samba; 

• Danças promovidas pela indústria cultural: são 
conhecidas como  danças da massa, divulgadas pelas 
mídias e “consumidas” pela população. Segundo a autora, 
“essas danças vêm e vão embora, de acordo com os 
interesses comerciais das gravadoras e meios de 
comunicação”(2006, p.318). 

A autora apresenta a idéia de que é importante ter contato com 
os vários tipos de dança, conhece-los para assim, fazer uso da dança 
como forma de expressão. 

 

2.1.1 DANÇA CIRCULAR 

 

Segundo Wosien (2002) a dança em roda faz parte da riqueza 

cultural mais antiga do ocidente e encontra-se inserida tanto nas 

práticas religiosas quanto na vida cotidiana dos povos continuando 

viva até os tempos modernos.   

A autora apresenta a dança como uma prática que foi sendo 

passada de geração a geração, continuando presente até os dias de 

hoje. 
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De acordo com Voltolini e Morales (2007) a dança foi a primeira 

forma de expressão artística utilizada pelo homem, que dançava, 

tentando recriar o fluxo da vida, para assim, tentar compreende-lo. 

 As autoras entendem que as danças circulares estão presentes 

na humanidade desde os tempos remotos, mas, foram assim 

denominadas após o trabalho de diversos bailarinos em pesquisá-las, 

reuni-las e divulgá-las, entre esses bailarinos pode-se citar Bernhard 

Wosien (1908 – 1986), conhecido como o precursor das Danças 

Circulares Sagradas. 

Segundo a idéia das autoras, Bernhard Wosien “buscou uma 

forma de expressão corporal que transmitisse alegria e descobriu esta 

fonte em danças folclóricas e campestres de seu país, estendendo 

sua pesquisa a outros países europeus” (VOLTOLINI e MORALES, 

2007 p. 10-11). 

Ramos (2002) afirma que Bernhard Wosien iniciou sua pesquisa 

por volta de 1952, e denominou as danças como “sagradas”, pois 

expressavam a “sabedoria da Alma dos Povos, e as qualidades 

espirituais.” 

Em 1976, de acordo com a autora, Bernhard encontrou em 

Findhorn (fundação em forma de vilarejo, localizada na Escócia, onde 

seus habitantes visam o estabelecimento de valores mais humanos 

na vida pessoal e coletiva através de cursos voltados para o 

desenvolvimento humano) um local propício para apresentar suas 

descobertas, além de alunos interessados. 

Segundo a autora, hoje em dia Findhorn continua a pesquisa 

iniciada por Wosien e “atualmente, as Danças Sagradas constituem 

parte integrante da vida comunitária do lugar, praticamente sendo 

incluídas em todos os programas de cursos oferecidos ao longo do 

ano” (RAMOS, 2002, s/p). 
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Desse modo, as danças pesquisadas por Wosien começaram a 

ser vivenciadas pela Europa e, recentemente, espalharam-se pelo 

mundo. 

Existem algumas divergências sobre a chegada das Danças 

Circulares ao Brasil, para Voltolini e Morales (2007) as Danças 

Circulares chegaram ao Brasil no ano de 1995, por intermédio de 

Anna Barton que na época era diretora do departamento de Danças 

Sagradas de Findhorn e veio ao Brasil realizar oficinas de dança. Já 

para Bardini (2009), Sarah Marriot, por volta de 1980, veio ao Brasil 

ensinar as danças no Centro de Vivências Nazaré, em Nazaré Paulista 

– SP. 

Segundo Bardini (2009, s/p), “o caminho inverso também 

ocorreu, foi o caso de Renata Carvalho Lima Ramos, que visitou a 

comunidade de Findhorn em 1992 e retornou em 1993 para fazer um 

curso de danças e se preparar para focalizar as danças em sua 

cidade, São Paulo e no País.” 

De acordo com a autora, desse modo a dança circular foi 

acolhida no Brasil e é utilizada em vários espaços, como por exemplo, 

escolas, parques, clínicas terapêuticas e empresas. 

As Danças Circulares, para Voltolini e Morales (2007) auxiliam 

seus dançarinos a buscarem sua essência, desenvolvendo qualidades 

e aptidões que desconheciam ou não tinham contato, dessa forma, 

passam a identificar o que precisam mudar e criar com o intuito de 

realizar seus sonhos. 

Segundo Barreto:  

 

Aquele que sabe compreender a dança sagrada conhece o 
caminho que liberta da ilusão individualista, pois a dança é sua 
própria natureza, sua vida espontânea e total, para além de 
todos os fins particulares e limitados: ele se identifica com o 
movimento rítmico do todo que o habita. Ela nos revela que o 
sagrado é também carnal e que o corpo pode ensinar o que 
um espírito que se quer desencarnado não conhece: a beleza e 
a grandeza do ato quando o homem não está separado de si 
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mesmo, mas inteiramente presente no que faz (BARRETO, 
2003 p.20). 

  

Desse modo a autora expressa a finalidade essencial da dança 

circular, ou seja, levar o homem a ser ele mesmo, identificando em si 

os movimentos espontâneos que o libertem da ilusão individualista. 

Assim sendo, Bardini, Bardini e Diez (2009) dizem que a 

consciência de si como parte de algo maior, é o que gera a percepção 

de totalidade. 

As autoras relatam que suas experiências com as Danças 

Circulares “propiciaram uma compreensão do ensino da dança como 

um lugar privilegiado para a liberdade de expressão, sendo 

considerada como possibilidade de emancipação humana em 

exercício de contra-cultura” (2009, p.2) 

O exercício de contra-cultura citado pelas autoras está 

relacionado, segundo elas, ao exacerbado apelo da sociedade à busca 

do “corpo sarado”, ou seja, malhado, forte e torneado, idéia que não 

é pertinente à prática das Danças Circulares. 

De acordo com as Bardini, Bardini e Diez: 

 

As Danças Circulares sagradas revelam um entendimento 
sobre o corpo que se apresenta na contramão do que 
chamamos de concepção de corpo sarado, entendido pela 
valorização exacerbada da aparência física produzida pela 
sociedade. 
Diferente desta lógica, a prática das danças circulares 
sagradas é dissociada de aspectos como seleção, competição, 
exclusão, exibição, busca de padronizações e delineamento 
corporal, emagrecimento e avaliação (BARDINI, BARDINI e 
DIEZ, 2009, p.4). 

 

 Para as autoras, a prática das danças circulares é dissociada de 

estereótipos e padronizações, pois os participantes repetem os 

movimentos “sem a preocupação com o olhar exterior, porque 

interessa o ato de dançar enquanto experiência de intersubjetividade 

de celebração da vida” (2009, p. 9). 
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 Essa idéia é reforçada pelas autoras, entendendo-se que na 

Dança Circular não existe conceito de apto e não apto para dançar, os 

dançarinos apenas precisam querer dançar, tenho a vontade, tornam-

se participantes da roda. 

 

2.1.2 SIMBOLOGIA NAS DANÇAS CIRCULARES 

 

Segundo Wosien (2002, p. 22) “o ser humano que dança, que na 

comunidade dos que com ele dançam é um símbolo vivo da ligação 

do céu com a terra é, em si mesmo, um completo microcosmo (...)”. 

A autora, com essas palavras exemplifica um dos símbolos da 

dança circular, ou seja, o conhecimento de que dançando, pode-se 

estabelecer uma ligação céu – terra através do corpo do dançarino. 

Para Bernhard Wosien, apud Ramos (2010 s/p) “Ao dançar, o 

mundo é de novo circulado e passado de mão em mão. Cada ponto 

na periferia do círculo é ao mesmo tempo um ponto de retorno. (...) 

Dançando transformamos a nós mesmos.”. 

Assim sendo, cada ponto dentro do círculo representa a 

individualidade de cada participante. 

Essa individualidade, de acordo com Ramos (2002) acontece, 

pois em roda, o conceito de separatividade [sic] é quebrado, todos 

são igualmente importantes para a construção do círculo e fluência da 

dança. 

Sampaio apud RAMOS (2002) explica a simbologia de mais dois 

elementos da dança Circular, a posição das mãos e a formação do 

círculo. 

O autor diz: 

 

A posição das mãos nas danças reforça esta idéia de 
interação. Com uma palma para cima e outra para baixo, a 
forma de se darem as mãos simboliza o ato de dar e de 
receber. Ressaltam o grau de interdependência, e o desejável 
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equilíbrio das relações entre as pessoas, pois, quando nos 
damos para o outro, também recebemos dele. 
Na formação do círculo, cada participante estará sempre 
amparado por outras duas pessoas, uma de cada lado. Desta 
maneira, terá a forte sensação de estar fazendo parte de algo 
maior. Saberá que não precisa ter medo de arriscar-se ou de 
errar, pois, caso precise, as pessoas que estão ao seu lado, 
vão ampará-lo, e não lhe farão censuras, porque sabem que 
também fazem parte do mesmo conjunto, prevalecendo no 
grupo um forte espírito de cooperação. (SAMPAIO 2002, 
p.101). 

 

Assim, sentindo-se seguro, não há medo na Dança Circular. 

Todos os que se propõem a entrar em roda, estão ali para aceitar o 

outro e ampará-lo quando necessário. 

O autor completa a idéia da consciência de grupo e de 

individualidade do ser humano, sentimentos que, segundo ele, podem 

ser experimentados concomitantemente nas Danças Circulares e são 

os aspectos mais importantes da roda.  

Para WOSIEN: 

 

Os caminhos da dança são caminhos de signos para a 
liberdade, na medida em que o caminhar em torno do vazio, 
representado pelo círculo, se transforma em conteúdo para o 
bailarino – girando, ele se torna um recipiente vazio. O círculo, 
como uma imagem projetada na terra do espaço cósmico, 
aceita o bailarino como parte integrante da sua estrutura. O 
centro invisível é o ponto de referência para todos os 
movimentos. (WOSIEN, 2002, p.74) 

 

Para a autora, quando cada bailarino, torna-se vazio, completa 

o outro, e juntos, encontram a totalidade e, nessa trajetória, unem-

se em prol do companheirismo e da coletividade. 
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2.1.3 A DANÇA NA EDUCAÇÃO 

 

A dança faz parte dos conteúdos obrigatórios para o ensino da 

Educação Física. Nas Diretrizes Curriculares para a Educação 

Municipal de Curitiba encontra-se:  

 

(...) a Educação Física escolar deve propiciar aos estudantes o 
acesso a um conhecimento organizado a respeito da cultura 
corporal, permitindo o desenvolvimento pessoal, a participação 
na sociedade, bem como a vivência de valores e de princípios 
éticos e democráticos. 
(...) 
A dança é uma manifestação cultural, que busca a expressão 
corporal mediante a presença de estímulos sonoros, 
envolvendo movimentos e ritmos diversificados. (CURITIBA, 
2006, p.66-67) 
 

De acordo com essas diretrizes, as aulas de Educação Física 

devem propiciar momentos em que os estudantes expressem seus 

sentimentos através do movimento. 

Porém, MIRANDA (1994), argumenta que, a dança nas aulas de 

Educação Física, é ensinada de forma técnica, enfatizando apenas a 

seqüência de movimentos. Para a autora, a dança na Educação Física 

deve ser isenta de preocupações com técnicas e desempenhos, os 

estudantes devem ser levados a criar e movimentarem-se dentro de 

seus limites. 

Nas aulas de Educação Física, o ensino da dança deve 

considerar o caráter criativo da prática, de acordo com Figueira 

(2008) o ensino da dança 

 

constitui-se como um desafio para os professores e 
professoras considerá-la como um espaço de educação para a 
sensibilidade, para a criatividade, para a expressividade 
forjando condições para que alunos e alunas expressem não 
aquela gestualidade massificada pelo campo midiático mas, 
uma expressividade que diga de si, das suas marcas 
identitárias sejam elas de gênero, raça, classe social, geração, 
sexualidade... que faça de seu corpo expressão em 
movimento”. (FIGUEIRA, 2008, s/p) 
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Desse modo, a prática da dança nas aulas de Educação Física 

não é focada na técnica perfeita dos passos e tempos da música e 

sim em um momento em que os alunos possam trabalhar com sua 

expressividade, tendo em vista que a expressividade não é algo 

inerente ao ser humano, ela precisa ser estimulada e fortalecida, para 

tal, de acordo com a autora, o professor tem o trabalho de fazer 

intervenções durante as aulas para que os alunos aprendam a 

expressar-se de forma natural. 

Para Paulo: 

 
A importância da Dança / Educação em seu aspecto 
interdisciplinar é possibilitar o processo criativo a autonomia e 
liberdade do indivíduo, possibilitando ao educando articular 
uma relação mais próxima entre o homem e a natureza, 
através da observação, sensibilização e experiências que 
estabelecem uma íntima relação entre os mesmos. Assim, o 
educando ao vivenciar corporalmente através do movimento, o 
tamanho, o ritmo, os movimentos dos objetos pelos fatores 
físicos como o espaço-temporal, peso e fluência, desenvolverá 
seus potenciais físico, mental, emocional e ficando mais 
sensível ao mundo que o cerca. (PAULO, 2004, s/p) 

 
Segundo a autora, dançando, o aluno entra em contato com si 

mesmo. Dessa maneira, percebe-se parte do processo educativo, 
desse modo, a  dança como conteúdo disciplinar da Educação Física, 
leva o aluno a conhecer outro modo de expressar-se, não 
necessitando do uso da palavra, apenas o movimento. 

Para Meirelles (2010), para que as aulas de Educação Física  
sejam efetivamente significativas, é necessário ir além do tradicional, 
partir do conhecimento prévio dos alunos, não apenas impor uma 
coreografia pré-estabelecida e ensaiar para datas comemorativas.  

A autora enfatiza  o uso de quatro etapas para que a dança na 
Educacão Física seja realizada de maneira eficiente e proveitosa: o 
mapeamento, o aprofundamento, a aplicação e a ressignificação. 

Meirelles (2010) explicita que o mapeamento surge 
conversando com os alunos para conhecer as músicas e danças que 
eles conhecem, incentivando assim a manifestação da cultura 
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individual doa alunos. A autora aconselha o uso dessas danças no 
início do trabalho curricular. 

O aprofundamento, segundo a autora, requer um 
questionamento sobre as danças descobertas na etapa do 
mapeamento, a autora expressa que nessa etapa, deve-se 
“questionar os alunos a respeito do percurso histórico das danças 
mencionadas, perguntar quem são as pessoas que participam e o que 
pensam sobre elas”(MEIRELLES, 2010,p.64).  

Segundo a autora, após o aprofundamento faz-se necessário 
ampliar o repertório dos alunos, desse modo, a aplicação surge, 
apresentando novos ritmos e principalmente aguçando a curiosidade 
para descobrir novos estilos e experimentar outras práticas corporais. 

A última etapa para uma boa aula de dança, de acordo com a 
autora, é a ressignificação a fim de produzir novas manifestações 
culturais, partindo da criatividade dos alunos e explorando as 
expressões corporais produzidas em sala de aula, atribuindo novos 
sentidos a elas.   

 
2.2 BULLYING 

 
De acordo com Silva (2010, p.21) “a palavra bullying ainda é 

pouco conhecida do grande público. De origem inglesa e sem 

tradução no Brasil, é utilizada para qualificar comportamentos 

violentos no âmbito escolar”. 

Para a autora, esses comportamentos violentos podem ser 

confundidos com brincadeiras. Em seu livro “Bullying: mentes 

perigosas nas escolas”, Ana Beatriz Barbosa Silva diferencia as 

brincadeiras naturais entre alunos e os atos que caracterizam o 

bullying. Ela diz: 

 

As brincadeiras acontecem de forma natural e espontânea 
entre os alunos. Eles brincam, “zoam”, colocam apelidos uns 
nos outros, tiram “sarros” dos demais e de si mesmos, dão 
muitas risadas e se divertem. No entanto, quando as 
“brincadeiras” são realizadas repletas de “segundas intenções” 
e de perversidade, elas se tornam verdadeiros atos de 
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violência que ultrapassam os limites suportáveis de qualquer 
um (SILVA, 2010, p. 13).        

         

 Dessa forma, a autora reforça a idéia de que a prática do 

bullying não deve ser percebida como uma brincadeira entre os 

estudantes e sim como um ato de violência e perversidade onde 

apenas um dos participantes “diverte-se” com a situação. 

 Segundo Neto (2005), o termo bullying foi adotado 

universalmente por ser de difícil tradução para diversas línguas, e foi 

durante  a Conferência Internacional Online School Bullying and 

Violence, de maio a junho de 2005, que o termo foi caracterizado, 

pois o amplo conceito dado à palavra bullying dificulta a identificação 

de um termo nativo correspondente em países como  Alemanha, 

França, Brasil, entre outros. 

A lei nº 13.632/2010 que dispõem sobre a política “antibullying” 

nas instituições de ensino no Município de Curitiba em seu artigo 2º 

identifica o bullying como: 

Qualquer prática de violência física ou psicológica, intencional 
e repetitiva, entre pares, que ocorra sem motivação evidente, 
praticada por um indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma 
ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir 
fisicamente, isolar, humilhar, ou ambos, causando dano 
emocional e/ou físico à vitima, em uma relação de 
desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 
 

 Assim sendo, para configurar-se em bullying, uma atitude deve 

ser intencional e repetitiva, sem motivação evidente e com o intuito 

de humilhar causando intimidação da vítima e situação desigual de 

poder. 

 Para Botelho e Souza (2007, p.61) “o bullying, visto como um 

objeto de estudo, é caracterizado como um fenômeno recente”, não 

que a prática seja recente, mas os estudos sobre o bullying 

começaram a ganhar destaque por volta dos anos 1990. 
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Os autores apresentam a idéia de que a prática do bullying é 

mais antiga do que se pensa, mesmo que os estudos sobre esse 

assunto sejam recentes, há relatos de atitudes violentas em obras 

literárias, como por exemplo, “Os Dias Escolares de Tom Brown”, 

clássico escrito em 1857 e que apresenta histórias de bullyng em sua 

trama. 

 De acordo com Neto (2005, p.166)  há  o bullyng direto e o 

bullying indireto, sendo que “o Bullying é classificado como direto, 

quando as vítimas são atacadas diretamente, ou indireto, quando 

estão ausentes.” 

 O autor apresenta como bullying direto, os casos em que 

ocorrem agressões físicas, apelidos, ameaças , roubos, ofensas e 

gestos que geram mal estar na vítima, e bullying indireto, as atitudes 

de indiferença isolamento e difamação. 

Para Silva (2010) o bullying pode ser identificado, combatido e 

enfrentado, mas para isso, faz-se necessário distinguir e classificar os 

protagonistas dessa prática. 

A autora apresenta três personagens distintos na prática do 

bullying: as vítimas, os agressores e os espectadores. 

As vítimas podem sem subdivididas em três  categorias: 

• vítima típica: alunos tímidos e com pouca habilidade de 

socialização. Na maioria das vezes são fisicamente frágeis 

ou apresentam alguma “marca” que fuja ao padrão 

imposto por um determinado grupo. Essas vítimas são 

normalmente os alunos gordinhos demais, magros 

demais; que usam óculos; destacam-se nos estudos; 

usam roupas fora de moda; são de raça, credo, condição 

socio-econômica ou orientação sexual diferentes, ou seja 

que possuam qualquer característica que os destaquem 

dos demais alunos; 
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• vítima provocadora: geralmente são pessoas 

hiperativas, impulsivos e/ou imaturos que são capazes de 

provocar em seus colegas reações agressivas contra si 

mesmas. Elas criam, sem intenção explícita, um ambiente 

tenso na escola, pois chamam a atenção para si mesmas 

e os agressores se aproveitam desses momentos para 

desviarem toda a atenção de seus atos para as vítimas 

provocadoras . De acordo com a autora, “elas, em geral, 

discutem ou brigam quando são atacadas ou 

insultadas”(...) porém, “não conseguem responder aos 

revides de forma satisfatória” (SILVA, 2010, p.40); 

• vítima agressora: aquela que reproduz os maus tratos 

sofridos, procurando outra vítima, mais frágil do que ela, 

como uma forma de compensação, comete contra esta, 

todas as agressões recebidas. Para a autora, a atitude da 

vítima agressora demonstra que o bullying causa um ciclo 

vicioso, sendo dessa maneira, “um problema de difícil 

controle e que ganha proporções infelizes de epidemia 

mundial de ameaça à saúde pública” (SILVA, 2010 p.42). 

Os agressores podem ser de ambos os sexos, porém as 

atitudes de cada sexo são diferentes. Seguindo a idéia de Neto 

(2005), os meninos apresentam maior incidência na prática de 

bullying direto, agredindo fisicamente, cometendo roubos e ameaças 

às suas vítimas, além de ofender verbalmente suas vítimas. Já, entre 

as meninas, prevalece o bullying indireto, com atitudes de 

indiferença, isolamento e difamação sobre as vítimas. 

O autor esclarece que 

 O fato de os meninos envolverem-se em atos de bullying 
mais comumente, não indica necessariamente que sejam mais 
agressivos, mas sim que têm maior possibilidade de adotar 
esse tipo de comportamento. Já a dificuldade em identificar-se 



18 

 

o bullying entre as meninas pode estar relacionada ao uso de 
formas mais sutis (NETO, 2005 p. 166). 
 
 

 Desse modo, entende-se que os casos de bullying 

aparentemente são mais comuns entre os meninos porque as 

meninas ajem de forma sutil e mais “silenciosa”, difamando e 

isolando as vítimas, de forma que não é visível a prática do bullying 

entre elas, já entre os meninos, por se tratar de atitudes que 

envolvem violência física, torna-se mais fácil sua identificação. 

 Os agressores para Silva (2010) possuem traços de desrespeito 

e maldade em sua personalidade, além de um forte poder de 

liderança que, “em geral, é obtido ou legitimado através da força 

física ou intenso assédio psicológico”.  Ela ainda apresenta algumas 

características específicas dos agressores: 

 

Os agressores apresentam, desde muito cedo, aversão às 
normas, não aceitam serem contrariados ou frustrados, 
geralmente estão envolvidos em atos de pequenos delitos, 
como furtos, roubos ou vandalismo, com destruição do 
patrimônio público ou privado. O desempenho escolar desses 
jovens costuma ser regular ou deficitário; no entanto, em 
hipótese alguma, isso configura uma deficiência intelectual ou 
de aprendizagem por parte deles. Muitos apresentam, nos 
estágios iniciais, rendimentos normais ou acima da média. O 
que lhes falta, de forma explícita, é afeto pelos outros (SILVA, 
2010, p.43-44). 

 
 

A autora aponta essa falta de afeto pelos outros como uma 

possível consequência de lares desestruturados ou do temperamento 

natural do jovem. Para ela, os agressores sentem-se superiores aos 

demais, e trazem traços de  perversidade e falta de remorso pelo 

sofrimento causado ao outro, desde muito novo. Ela diz: “Nesse caso, 

as manifestações de desrespeito, ausência de culpa e remorso pelos 

atos cometidos contra os outros podem ser observados desde muito 

cedo (por volta dos 5 a 6 anos)”. (SILVA 2010, p. 44).  
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Essas ações, segundo a autora, podem ser percebidas em 

atitudes como, maus tratos aos irmãos mais novos, desrespeito com 

empregadas e pessoas que convivem com a criança. 

Para Neto (2005) o agressor é popular, tem atitudes impulsivas 

e encara sua agressividade como uma qualidade, além de sentir 

“prazer e satisfação  em dominar, controlar e causar danos e 

sofrimento a outros”. (NETO, 2005, p.167). 

Para o autor, esses jovens apresentam algumas atitudes anti-

sociais  antes da puberdade e tendem a ter comportamentos de risco, 

como consumo de álcool, tabaco ou outras drogas além de estar por 

muitas vezes envolvidos em brigas.  

O último protagonista do bullying é o espectador. 

Os espectadores, são os alunos que, ao presenciarem as 

atitudes dos agressores, de acordo com Silva (2010, p. 45) “não 

saem em defesa do agredido, tampouco se juntam aos agressores”. 

Segundo Silva (2010), os espectadores, apenas assistem às 

agressões, não exibindo reações de defesa às vítimas ou reprovação 

às atitudes dos agressores. 

De acordo com Colovini e Costa (2007) os espectadores 

representam a grande maioria dos alunos, que ao presenciarem a 

violência, “não tomam nenhuma atitude contrária devido o temor de 

tornarem-se alvos.” (COLOVINI e COSTA 2007, p.4), ou seja, 

preferem ficar calados ante o sofrimento dos outros, para que não 

sejam os próximos a sofrer. 

Os autores apontam para uma possível insegurança vivenciada 

pelos espectadores, insegurança essa, que de acordo com os autores, 

pode influenciar negativamente o desempenho escolar e social desses 

alunos. 

Em um estudo sobre o bullying e suas causas afetivas, Togneta 

e Vinha (s/d) descrevem a atitude do espectador. As autoras afirmam 

que: 
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Normalmente, o espectador assume uma posição de ‘fora do 
jogo’, como se nada tivesse a ver com o problema pelo medo 
de uma punição da autoridade, mas , ao mesmo tempo, ainda 
que de maneira controlada, também zomba ou ri da crueldade 
feita a alguém , não porque concorda com ela, mas pelo temor 
de se tornar a próxima vítima e por perceber que para manter 
uma boa imagem diante do grupo, é melhor “ficar do lado” dos 
mais fortes. (TOGNETA e VINHA, s/d, p.5) 
 
 

Para Silva (2010) pode-se dividir os espectatores em três 

grupos distintos: os espectadores passivos, espectadores ativos e os 

espectadores neutros. 

Segundo a autora, os espectadores passivos não tomam 

nenhuma atitude com medo de tornarem-se as próximas vítimas. Em 

alguns casos recebem ameaças dos agressores, para que não reajam 

e nem se envolvam na situação. Para a autora, “eles não concordam 

e até repelem as atitudes dos bullies; no entanto, ficam de mãos 

atadas para tomar qualquer atitude em defesa das vítimas” (SILVA, 

2010 p.45).                 

Silva (2010) ainda apresenta a idéia de que esses espectadores 

estão passivos de sofrer psicológicamente quando presenciam as 

atitudes violentas contra seus colegas, pois suas estruturas 

psicológicas já encontram-se fragilizadas. 

Os espectadores ativos, de acordo com a autora, não 

participam  das agressões, mas apoiam os agressores por intermédio 

de risadas e palavras de incentivo, divertindo-se com a situação. Para 

a autora, muitas vezes pode-se encontrar entre espectadores ativos, 

os verdadeiros articuladores dos ataques. 

Dentre os espectadores neutros, estão aqueles que, segundo a 

autora, não demonstram qualquer reação, como se estivessem 

“anestesiados”. Normalmente, esse tipo de espectador, para a 

autora, advém de locais socialmente desestruturados, onde a 

violência, faz parte do cotidiano. 
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Para Botelho e Souza (2007), muitas vezes os espectadores não 

reagem  por medo, e passam a encontrar na escola um espaço de 

insegurança, o que acarreta em baixo rendimento.     

 

2.2.1 CYBERBULLYING 
 
O cyberbullying, também conhecido por bullying virtual, de 

acordo com Silva (2010), é a utilização de ferramentas tecnológicas 
com o intuito de ofender e maltratar outras pessoas. 

Para a autora, a principal preocupação com o cyberbullying se 
deve ao fato de que o efeito das ofensas torna-se imensurável, uma 
vez que a velocidade com que as informações são propagadas em 
rede, perde-se o controle da quantidade de pessoas que têm acesso, 
e desse modo, não se conhece o efeito multiplicador do sofrimento da 
vítima. 

A grande difererença entre o bullying e o cyberbullying, 
segundo a Silva (2010), está no fato de que no cyberbullying, 
geralmente as vítimas não conhecem seus agressores, que realizam 
suas agressões utilizando o anonimato. 

Para Silva (2010): 
 

No caso do cyberbullying, a natureza vil de seus idealizadores 
e/ou executores ganha uma “blindagem” poderosa pela 
garantia de anonimato que eles adquirem. Sem qualquer tipo 
de constrangimento, os bullies cibernéticos (ou virtuais) se 
valem de apelidos (nicknames), nomes de outras pessoas 
conhecidas ou de personagens famosos de filmes, novelas, 
seriados. Os bullies virtuais são, a meu ver, os verdadeiros 
covardes mascarados de valentões, que se escondem nas 
redes de “esgoto” do universo fantástico dos grandes avanços 
tecnológicos da humanidade. (SILVA, 2010, p.126) 
 

 

Silva (2010) demonstra seu desgosto com a falta de coragem 

dos bullies virtuais, que aproveitam-sedo anonimato oferecido pela 

rede, para causar sofrimento à suas vítimas, sem serem 

reconhecidos. 
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 Os praticantes de cyberbullying, segundo a autora, utilizam 

todas as possibilidades que os modernos recursos tecnológicos 

oferecem, publicando mensagens ofensivas, fotos modificadas, 

inventam boatos, espalhando mentiras sobre as vítimas, suas famílias 

e amigos nas redes sociais mais utilizadas pelos internautas, como 

por exemplo: MSN, Orkut, Facebook, Youtube, etc. Em casos em que 

a repercussão dos ataques ganha “destaque” entre os conhecidos da 

vítima, alguns agressores ainda invadem (ou clonam) o e-mail 

pessoal da vítima e enviam mensagens difamatórias aos contatos 

dela, simulando ataques como se a própria vítima fosse a 

responsável. 

 Silva (2010) declara que não há um perfil específico para se 

tornar uma vítima do cyberbullying, elas são escolhidas sem motivos 

reais, que possam justificar a perversidade dos ataques. 

  Silva (2010) salienta que 

 

(...) perversidades não são justificáveis sob nehum aspecto. 
Podemos e devemos aprender a combater a prática do 
bullying, mas não é possível justificá-la ou tolerá-la. 
Infelizmente, qualquer um de nós está sujeito a receber 
conteúdos indesejáveis, ter o e-mail invadido ou se deparar 
com montagens grotescas de suas fotos no universo virtual. 
(SILVA, 2010, p.130) 

 
  

 De acordo com ela, não se pode justificar as atitudes dos 

agressores virtuais, e sim, combater essa prática. Para combater o 

cyberbullying, a autora aconselha a apenas uma atitude smples, ou 

seja, ao receber uma mensagem desse tipo, não repassá-la. 

 
           2.2.2  MOBBING 

 
Segundo Silva (2010) o termo mobbing no Brasil, é sinônimo de 

assédio moral. Esse termo é utilizado para definir o uso do abuso de 
poder em ambientes de trabalho. 



23 

 

Para a autora, o mobbing é caracterizado por atitudes utilizadas 
de forma deliberada que tem por objetivo desqualificar e desrespeitar 
o trabalhador. Geralmente, cometido por chefes, diretores e 
presidentes de empresas contra seus subalternos. 

De acordo com Silva (2010),  
 

O mobbing, ou assédio moral, é um fenômeno antigo, existe 
desde que as primeiras relações de trabalho surgiram. Mas 
nada representou, de forma tão explícita, a violência nas 
relações trabalhistas do que a escravidão. Essa foi uma das 
passagens mais cruéis da história das relações humanas. 
(SILVA, 2010, P.146) 
 
 

Para a autora, as relações humanas  sempre apresentaram 

atitudes de poder desigual, onde os trabalhadores eram humilhados 

por seus superiores e conclui que essas atitudes podem deixar 

cicatrizes no psiquismo dos trabalhadores que são submetidos a elas. 

 

           2.2.3  BULLYING COM PROFESSORES 
 
 Muitos professores, de acordo com Silva (2010), sofrem 

ameaças e humilhações de seus alunos, sendo perseguido e 

ridicularizados, e, a grande maioria não sabe como agir nessas 

situações. 

Segundo a autora, ao sofrerem o bullying por parte dos alunos, 

sentem-se inseguros para procurar a direção escolar pois temem ser 

rotulados como incompetentese, da mesma maneira, não recorrem 

aos próprios alunos por temerem a fragilização por parte dos seus 

agressores. 

Para Silva, 

 

(...) é comum nos depararmos com professores adoecidos, 
com sintomas psicosomáticos (como dor de cabeça, diarréia, 
vômitos, sudorese, taquicardia, tonturas, insônia), diante da 
possibilidade de se defrontarem com seus agressores, seja em 
sala de aula, seja em reuniões com os demais profissionais da 
escola. Em casos mais graves, alguns professores evoluem 
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para um adoecimento mais incapacitante, como os transtornos 
psíquicos (pânico, depressão etc), ou até mesmo para doenças 
autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, vitiligo, doença 
de Crohn ou colite ulcerativa. Muitos deles acabam por 
abandonar a profissão ou tentam assumir outra função, em 
que não haja um contato mais estreito com o aluno. (SILVA, 
2010, p. 148) 
 
 

 A autora demonstra o quão incômoda pode se tornar a situação 

dos professores no ambiente em que sofrem as intimidações de seus 

alunos, a ponto de abandonarem a profissão ou adoecerem por não 

saber com agir nessas situações. 

 Mas também há a outra face das agressões, a cometida pelos 

professores contra seus alunos.  De acordo com Silva (2010, p.148) 

“muitos alunos são intimidados, coagidos, humilhados e até mesmo 

perseguidos por professores.” A autora lamenta o fato desses alunos 

serem vitimados por quem deverria  educá-los.  

 Os alunos vitimados, segundo a autora, apresentam autoestima 

rebaixada, desmotivação pelo estudo e em casos mais graves, 

depressão.   

 

           2.2.4 BULLYING HOMOFÓBICO 
 
 De acordo com Silva (2010), nossa sociedade mantém uma 
postura conservadora onde qualquer assunto relativo ao sexualismo é 
tido com tabu e por esse motivo, os segmentos sociais costumam 
tratar o homosexualismo como um comportamento transgressor e 
promíscuos. 
 A autora explica que não existem dados sobre o bullying 
homofóbico, mas observa-se que estudantes que possuem tal 
orientação sexual, sofrem exclusão dos demais, recebem insultos e 
são ofendidos publicamente através de piadas e comentários 
preconceituosos. 
 Para a autora, é fundamental que haja nas escolas o ensino da 
valorização e respeito pelas diferenças, promovendo o respeito à 
liberdade e à individualidade de cada ser humano. 
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2.2.5  TROTES UNIVERSITÁRIOS 
 

Os trotes universitários acontecem quando os estudantes 

ingressam em cursos de graduação. Segundo Silva (2010),  os trotes 

costumam causar constrangimentos com práticas de violência e 

humilhação. 

Para Silva (2010, p.150), “o trote, em si não é considerado 

bullying escolar, por ser um caso isolado. No entanto, pode originar 

essa prática quando as ações inadequadas persistem.” 

A autora ainda enfatiza que embora, para ser considerado 

bullying, o comportamento agressivo é repetitivo e ocorra em 

desequilíbrio de poder, o trote universitário, quando hostil em 

demasia, pode causar o mesmo efeito devastador do bullying. 

Em muitas universidades, de acordo com a autora, o trote 

universitário foi substituído pelo trote solidário, onde os calouros 

envolvem-se em arrecadação e doação de alimentos, reparos em 

creches e reformas em prédios escolares. 

Essa iniciativa, de acordo com a Silva (2010), diminui o caso de 

trotes violentos e promovem o altruismo e a solidariedade entre os 

estudantes. 

  

2.2.6 CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING 

 

Segundo Neto (2005), as pessoas que sofrem bullying quando 

crianças, tem maior probabilidade de desenvolverem doenças como a 

depressão quando tornam-se adultos. 

O autor baseia-se no fato de que o isolamento no ambiente 

escolar, pode ser transformado em um isolamento na vida social da 

vítima, que por sentir-se menosprezada e diminuida, desenvolve uma 

baixa auto-estima, ocasionando nos casos mais graves, a depressão. 
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Para Sifuentes (2010, p.30) “o bullying é uma marca que ficará 

para sempre no inconsciente daquele que o sofre,” ou seja, as 

atitudes de violência, conforme a autora, não são esquecidas pela 

vítima que, mesmo na fase adulta, demonstra inquietação quanto ao 

assunto. 

De acordo com Colovini e Costa (2007), as vítimas de bullying 

transformam-se em reféns da ansiedade e de emoções, que 

interferem em todo o processo de aprendizagem, pois desenvolvem 

muito medo, angústia e raiva reprimida, o que pode incentivar o 

ingresso das vítimas no mundo das drogas e do crime, ou a adotar 

características anti-sociais e problemas psicológicos. 

Para Cavalcante (2004), as principais consequências do bullying 

são o isolamento e a queda do rendimento escolar, porém em casos 

mais graves, quando o bullying atinge de forma severa o estado 

emocional do aluno, ele opte por atitudes trágicas, como o suicídio. 

Porém, não são apenas a as vítimas que sofrem consequências. 

Segundo Silva (2010), os agressores também precisam de 

acompanhamento, pois possuem maior probabilidade de praticarem 

crimes. A autora utiliza-se de uma pesquisa realizada pelo psicólogo 

Dan Olweus, para fazer essa afirmação. De acordo com a pesquisa, 

60% dos adolescentes agressores foram penalizados criminalmente 

antes de completarem 24 anos. 

Para Silva (2010): 

 

não há dúvida de que o fenômeno bullying estimula a 
delinquência e induz a outras formas explícitas de violência, 
capazes de produzir, em níveis diversos, cidadãos estressados, 
com baixa autoestima e reduzida capacidade de auto 
expressão.(SILVA, 2010, p.155) 

A autora enfatiza a ideia de que os atos de violência, iniciados 

na escola, estimulam a deliquência na fase adulta, aumentando o 

percentual de adultos estressados e / ou com problemas de 

relacionamento interpessoal. 
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 2.2.7 COMBATE AO BULLYING 
 

De acordo com Silva (2010) a primeira atitude que a escola 
deve ter para combater o bullying, é reconhecer sua existência. A 
autora enfatiza que “colocar panos quentes” nos casos de bullying, 
não ajuda a combater e muitas vezes incentiva essas práticas.  

Para a autora, após reconhecer a existência do problema, a 
escola precisa investir na capacitação dos profesores e funcionários, a 
fim de que saibam como identificar e intervir nos casos ocorridos, 
procedendo de forma adequada. 

O dever da escola, segundo Silva (2010) é mobilizar a 
comunidade escolar para erradicar o bullying, promovendo uma 
discussão ampla sobre o tema e traçando metas para enfrentar a 
situação. 

A autora diz: 
 

O somatório de forças é capaz de multiplicar a eficácia e a 
rapidez das medidas tomadas contra o problema. E quando se 
trata de bullying, o tempo sempre trabalha a favor dos 
agressores e contra as vítimas, que na maioria das vezes, 
veem com perplexidade suas vidas sendo destruídas em uma 
velocidade assustadora. (SILVA, 2010, p.165-166) 
 

 Para Silva (2010), faz-se necessária uma atitude imadiata dos 

profissionais  desde o momento em que identificam os atos de 

bullying, pois quanto mais tempo levam para combater, por mais 

sofrimento as vítimas passam. 

 A autora posiciona-se sobre a atitude do professor, que deve 

possuir conhecimento de suas atribuições e desse modo compreender 

que faz parte de sua responsabilidade o correto encaminhamento dos 

casos de bullying. 

  Para Silva (2010),o professor deve encaminhar o caso ao 

diretor da escola, que, como autoridade máxima, investiga e toma a 

decisão necessária. 
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 A autora ainda enfatiza no fato de que as escolas precisam 

estar preparadas para combater o bullying, promovendo projetos 

educativos entre os alunos e trabalhando com todaa comunidade 

escolar para previnir e erradicar os casos de bullying. 

 A luta contra o bullying deve ser iniciada desde os primeiros 

anos de escolarização. Para Silva (2010) os pais precisam conhecer 

seus filhos para que dessa forma, ao repararem mudanças de 

comportamento com relação à escola, saibam como agir. 

 A autora classifica a atitude dos pais sob dois aspectos, os pais 

que responsabilizam seus filhos pelos ataques, que geralmente agem 

assim por falta de conhecimento ou por reflexo das experiências 

vividas na infância. 

  De acordo com Silva: 

 

Sem se dar conta, os pais que adotam essa postura estão 
reforçando as atitudes dos agressores e, inadvertidamente, 
alimentam a insegurança e o sentimento de inferioridade do 
filho. Comisso a vítima acaba por optar pela lei do silêncio, 
que tanto contribui para o aumento e a cronicidade dos casos 
de bullying. (SILVA, 2010, p.172) 
 
 

Por outro lado, a autora apresenta casos de pais que agem de 

forma oposta, incentivando a política do revide, encorajando seus 

filhos a agredirem seus algozes, ou em muitos casos, as mães das 

vítimas, ansiando proteger seus filhos, tomam atitudes impensadas, 

intimidando os agressores ou organizando esquemas de “olho por 

olho, dente por dente”, onde a vítima tem o direito de vingar-se do 

agressor sob a proteção de adultos. 

Silva (2010) enfatiza que essas atitudes tendem a agravar o 

problema de violência e não ameniza-lo. 

 

2.3  DANÇAS CIRCULARES X BULLYING 
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Sendo a prática das Danças Circulares uma atividade onde os 

grupos buscam a harmonia e a união, espera-se que essa prática 

diminua os casos de Bullying no ambiente escolar, pois como 

percebe-se no quadro abaixo, uma atitude pode ser substituída por 

outra, diminuindo gradativamente os níveis de violência e 

agressividade entre estudantes. 

DANÇAS CIRCULARES BULLYING 

Em roda, não existe hierarquia. 
Todos são iguais e buscam o mesmo 

objetivo. 

Características físicas e cognitivas 
são parâmetros para designar em 

que grupo deve ficar cada um. 

Não há competição e sim 
cooperação. 

Intimidação. 

Incentiva a interação do grupo. Isola os mais fracos. 

Promove o diálogo amoroso entre 
seus participantes. 

Agressividade. 

 

 

3. METODOLOGIA 
 

 

 Para desenvolver este trabalho, optou-se pela pesquisa 

bibliográfica e quantitativa, sendo, de acordo com Marconi e Lakatos 

(2009) quantitativa, uma pesquisa em que “os dados devem ser, 

quanto possível, expressos com medidas numéricas.” 
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 Assim sendo, os dados coletados foram transformados em 

gráficos para melhor visualização dos resultados obtidos. 

 Pesquisa, para Gil (2009), “pode-se definir pesquisa como o 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

Desse modo, a pesquisa é uma análise racional por ser 

coerente e lógica, sistematizada, metódica e ordenada, por meio da 

qual, novos conhecimentos são coletados, como intuito de solucionar 

problemas. 

Para Marconi e Lakatos (2009), “pesquisar não é apenas 

procurar a verdade; é encontrar respostas para questões propostas, 

utilizando métodos científicos”. 

Uma pesquisa, utiliza métodos científicos a fim de buscar fatos 

e princípios, averiguando a realidade e desenvolvendo soluções para 

as problematizações apontadas. 

O presente trabalho utiliza a pesquisa bibliográfica e o 

levantamento para embasar seus estudos. 

Segundo Gil (2009), as pesquisas bibliográficas são 

desenvolvidas baseando-se em literatura pertinente ao assunto 

tratado.  Para ele, a pesquisa bibliográfica permite ao investigador 

ampliar seus conhecimentos através de obras já escritas sobre o 

assunto pesquisado. 

Desse modo, esse tipo de pesquisa é realizada a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos, apesar de que em quase todos os demais tipos de 

pesquisa sejam utilizados estudos bibliográficos. 

Uma pesquisa de levantamento, segundo Gil (2009), é 

caracterizada pela interrogação direta do público que se deseja 

conhecer, com análise quantitativa dos dados coletados para a 

obtenção de conclusões correspondentes à pesquisa. 

Para Gil: 
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Na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os 
integrantes da população estudada. Antes, seleciona-se, 
mediante procedimentos estatísticos, uma amostra 
significativa de todo o universo, que é tomada como objeto de 
investigação. As conclusões obtidas com base nessa 
amostra,são projetadas para a totalidade do universo, levando 
em consideração a margem de erro, que é obtida mediante 
cálculos estatísticos. (GIL, 2009, p.51) 

 

Assim, os dados obtidos pela população interrogada, servem 

de base para a totalidade do estudo. 

Como todo método, há vantagens e limitações ao se utilizar o 

levantamento. 

Para Gil (2009), entre as principais vantagens estão: o 

conhecimento direto da realidade, pois cada participante informa 

acerca de seu comportamento, o que torna mais livre a interpretação 

mediante o subjetivismo, a economia e a rapidez para a obtenção de 

informação, já que o uso de questionários tem um custo baixo e as 

informações são obtidas em grande quantidade. Outra vantagem é a 

quantificação, que torna a análise dos dados simplificada, por poder 

ser transmitida através de tabelas. 

Entre as limitações encontradas nas pesquisas de 

levantamento, estão: a ênfase nos aspectos perceptivos, pois os 

dados recolhidos baseiam-se na percepção dos participantes a cerca 

de si mesmos e essa percepção é subjetiva, o que pode tornar os 

dados distorcidos.  Outra limitação apontada por Gil (2009) é a 

limitada apreensão do processo de mudança, já que a pesquisa 

apresenta os dados de forma estática, não indica suas possíveis 

mudanças. 

O objetivo desta pesquisa foi descobrir se a prática das danças 

circulares é bem vista pelos estudantes entrevistados, e conhecer a 

opinião dos mesmos quanto à validade de utilizar as danças circulares 

para a prevenção e o combate ao bullying. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa optou-se pela pesquisa quantitativa, 
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com apoio em literatura especializada, foi utilizado também, um 

questionário elaborado para conhecer a opinião dos estudantes e 

entrevistas como coleta de dados. 

A metodologia quantitativa, segundo Richardson apud Marconi 

e Lakatos (2009), “caracteriza-se pelo emprego da quantificação 

tanto nas modalidades de coleta de informação quanto no tratamento 

delas por meio de técnicas estatísticas”.  

O autor enfatiza que o uso de metodologia quantitativa, é 

realizado partindo-se de percentuais,médias e possíveis análises de 

regressão, coletados a partir de amostras amplas e com informações 

numéricas. 

 

 

 

 
4  .  LEVANTAMENTO DE DADOS 

 
 A pesquisa foi realizada durante as aulas de Educação Física da 

Escola Estadual Gelvira Côrrea Pacheco - Ensino Fundamental e 

Médio, situada no bairro Barreirinha em Curitiba. 

Os alunos vivenciaram as Danças Circulares por dois dias 

durante quarenta minutos. 

 Após a vivência, foram organizadas rodas de conversa, para 

que os alunos expressassem suas opiniões e sentimentos com relação 

à Dança Circular. 

 Foi abordado o tema “Bullying, uma violência sem sentido”, e 

os alunos relataram casos que sofreram, ou assistiram dentro da 

escola. 

 Os alunos responderam um questionário, elaborado para 

conhecer as opiniões de cada aluno, sobre a vivência com as Danças 

Circulares e sobre a validade de se utilizar essa prática para o 

combate ao Bullying.  



33 

 

 Participaram da pesquisa 88 alunos, sendo 18 do EJA, 34 da 5ª 

série e 36 da 6ª série do Ensino Fundamental. 

 Os resultados foram tabulados e transformados em gráficos 

informativos que, de acordo com Marconi e Lakatos (2009), tem 

como objetivo explicitar a situação real dos dados coletados. 

 Alguns depoimentos encontram-se nos anexos, e foram 

transcritos apenas para exemplificar a opinião dos alunos, porém 

suas identidades foram preservadas a pedido da direção da escola, 

constando ao término de cada depoimento, apenas as iniciais do 

nome, idade do aluno, o sexo e a série em que estuda. 

 

 

 

 

5. RESULTADOS DA PESQUISA 

  

Os resultados foram tabulados de acordo com a modalidade de 

ensino dos alunos pesquisados. 

Cada gráfico representa a quantidade de alunos que 

responderam a pesquisa. 

Abaixo dos gráficos consta as porcentagens referentes à resposta 

do questionário e um breve comentário sobre o mesmo. 

Por meio dos gráficos e das entrevistas, percebeu-se que 73,9% 

dos alunos gostaram da experiência de praticar Dança Circular nas 

aulas de Educação Física e, 18,2% declararam não ter gostado. 

64,5% dos participantes acreditam no uso das Danças Circulares 

para a prevenção e o combate ao Bullying, 11,5% declara acreditar 

que haja a possibilidade de diminuição da violência com o uso das 

Danças Circulares e 24% não acredita que a prática das Danças 

Circulares possa diminuir os casos de violência. 
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Quanto aos casos de Bullying, os gráficos apontam um 

percentual de 47,7% de alunos que declaram ter sofrido com o 

bullying e 35,3% não sofreram diretamente, mas declaram conhecer 

casos. 

Foram feitas quatro perguntas aos participantes, somente para 

os alunos da 5ª e 6ª séries uma questão foi adicionada. Os alunos 

foram questionados sobre o sentimento vivenciado enquanto 

praticavam as Danças Circulares. A pergunta foi incluída com o intuito 

de motivar os participantes a expressarem seus sentimentos. 

Baseando-se no fato de que apenas duas vivências de Danças 

Circulares, não modificam comportamentos, os resultados mostram-

se inconclusivos, porém, pela aceitação e interesse dos alunos pela 

Dança Circular, acredita-se que a longo prazo, essa prática pode vir a 

diminuir o comportamento agressivo entre os estudantes.  

 

 5.1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
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93,5% dos alunos entrevistados não conheciam as Danças 

Circulares, apenas 6,8% já haviam experimentado as Danças 

Circulares fora do contexto escolar. 

 Com base nos dados recolhidos, percebe-se que as Danças 

Circulares não são muito conhecidas  do público pesquisado. 

 

73,9% dos alunos entrevistados gostaram da experiência com  as 

Danças Circulares. 18,2% dos entrevistados não gostaram, e 7,9% 

não responderam à pergunta. 
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Mesmo a Dança Circular sendo pouco conhecida do público 

entrevistado, os resultados mostram que a maioria dos participantes 

da pesquisa apreciaram a experiência vivenciada durante às aulas.  

 

83% dos entrevistados conhecem casos de Bullying, sendo que 

destes, 47,7% declararam já terem sido vítimas e 35,3% não foram 

vítimas, mas conhecem casos. Apenas 7,9% dos entrevistados não 

conhecem casos de Bullying e 9,1% dos entrevistados não 

responderam à pergunta. 

Baseando-se nesses dados, percebe-se que é grande a incidência 

do Bullying na escola, o que comprova que medidas para prevenção e 

combate precisam ser aplicadas para diminuir essa violência.  
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64,5% dos entrevistados acreditam que a prática das Danças 

Circulares pode diminuir os casos de Bullying. 11,5% explicitaram 

que há a possibilidade, e 24% não acreditam que a prática das 

Danças Circulares possa diminuir os casos de Bullying. 
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Essa pergunta foi feita apenas para os estudantes adolescentes 

da 5ª e 6ª série.  

Ela foi incluída com o intuito de motivar os participantes a 

expressarem seus sentimentos. 

42,8% dos participantes declararam sentirem-se bem ao dançar. 

14,3% sentiram-se mal, 12,9% declararam-se envergonhados, com o 

mesmo percentual de alunos que declararam sentirem-se relaxados 

ao dançar. Dos 70 alunos questionados, 17,1% declararam não 

sentirem nada ao dançar. 

De acordo com os resultados, percebe-se que a Dança Circular 

proporcionou um momento em que a maioria dos alunos sentiu-se 

bem.  

Entre os alunos que sentiram-se envergonhados, foi relatado que 

esse sentimento foi motivado por estarem expostos aos olhares dos 

demais alunos da escola. 

Pode-se considerar o fato de que ao incorporar as Danças 

Circulares como rotina na escola, gradativamente os alunos possam 

vir a sentirem-se menos envergonhados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalidade desta pesquisa foi apresentar a utilização das 

danças circulares como uma nova ferramenta para previnir e 

combater o bullying. 

Verificou-se durante a pesquisa que a prática das danças 

circulares pode vir a diminuir as atitudes violentas na escola, porém 

faz-se necessário o  uso das danças na rotina escolar. 

Percebeu-se que o bullying está presente de diversas formas no 

ambinte escolar, e que muitas vezes é encarado como uma simples 

brincadeira, mas que em alguns casos, pode acarretar traumas que 

perdurarão por toda a vida das vítmimas. 

A pesquisa contribuiu para a minha formação pessoal, no 

sentido em que eu pude vivenciar a realidade escolar, sair da teoria e 

experienciar a prática, onde os estudantes tem atitudes, 

comportamentos e sentimentos, e onde a teoria aprendida em sala de 

aula pode ser aplicada. 

Durante as vivências de danças circulares, pude analisar o nível 

de aceitação das danças no ambiente escolar. Em conversas com os 

alunos, aprendi que cada aluno chega à escola com uma experiência 

de vida, e que essa experiência merece ser valorizada e respeitada.  

A contribuição da pesquisa para a minha formação acadêmica, 

parte do princípio de que todo conhecimento é válido e há varias 

maneiras de se transmitir um conhecimento, a dança circular, é uma 

dessas maneiras, pois através da dança, conhece-se histórias de 

povos, expressões artísticas quase esquecidas e principalmente, 

exemplifica a significação do eu como partícipe não somente da 

comunidade escolar, mas da comunidade social a qual estou inserido. 

 O empenho em combater o bullying dentro das escolas deve ser 

permanente, dessa forma, a pesquisa pode ampliar a utilização de 

práticas para alcançar o objetivo utópico de erradicar a violência das 
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escolas. Objetivo esse, que pode ser alcançado com a ajuda e 

dedicação de toda a comunidade escolar. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARDINI, B; BARDINI, C. ; DIEZ, C. L. F. Corpo, Educação física e 

danças circulares: entre corpos sarados e sagrados. In: XVI 

Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 2009 Salvador, Anais. 

Salvador: s.n. 20 a 25 set. 2009, p. 1-10. 

BARDINI, C. Danças Circulares. Curitiba: s.n. 2009, 18p. 

BARRETO, S. Danças circulares sagradas: um caminho de 

educação e cura. Revista Danças Circulares Sagradas – Viva Melhor, 

São Paulo: Escala, edição especial, p.20, jul.2003. 

BOTELHO, R.G. ; SOUZA, J.M.C. Bullying e educação física na 

escola: características, casos, conseqüências e estratégias de 

intervenção. Revista de Educação Física, S.l: s.n, n. 139, dez.2007. 

CAVALCANTE,M. Como lidar com brincadeiras que machucam a 

alma. Revista Nova Escola, São Paulo, dez. 2004.                                                             

Disponível em < http://revistaescola.abril.com.br> Acesso em 03 

jun. 2011. 

COLOVINI, C.E. ; COSTA, M.R.N. O fenômeno bullying na 

percepção dos professores. S.n.t. Disponível em < 

www.guaiba.ulbra.tche.br>. Acesso em 03 jun. 2011. 

 CURITIBA. Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal 

de Curitiba. Curitiba: 2006, v.3, p.65-85. 

_________. Lei 13.632/2010, de 18 nov.2010. Dispõe sobre a 

política “antibullying” nas instituições de ensino no município de 

Curitiba. 

FIGUEIRA, M.L.M. A dança na escola: educação do corpo 

expressivo. Revista  Digital, Buenos Aires, Aña 13, n.127, dez. 2008.                                              



41 

 

Disponível em < www.efdeportes.com > Acesso em 03 jun.2011. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, 175p. 

MARCONI, M.A. ; LAKATOS, E.M. Metodologia científica. 5.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, 312p. 

_________. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

277p. 

MEIRELES, E. Dançar e criar. Revista Nova Escola. São Paulo, ano 

XXV, n.237, p.64-66, nov.2010. 

MIRANDA, M.L.J. A dança como conteúdo específico nos cursos 

de Ed. Física e como área de estudo no ensino superior. Revista 

Paulista de Educação Física, São Paulo, v.8,n.2,p.3-13, jul./dez. 

1994./ 

NETO, A.A.L. Bullying – comportamento agressivo entre estudantes. 

Jornal Pediatrico, Rio de Janeiro, 2005.n.81, supl5, p.164-172. 

PAULO, P.de S. A dança na escola: a arte que comunica, expressa e 

transforma. In: VIII Encontro Fluminense de Educação Física Escolar.                                       

Disponível em < cev.org.br> Acesso em 15 mar. 2011. 

RAMOS, M.M. Danças circulares e sagradas: uma experiência 

transdisciplinar. In: Conferência Internacional Sobre Os Sete Saberes 

Necessários À Educação do Presente. S.l: s.n: 2010. 

RAMOS, R.C.L.R. et al. Danças circulares sagradas: uma proposta 

de educação e cura. 2ed. São Paulo: TRIOM, 2002, 196p. 

SANTOS M. C.; LEITE M.G. Acertando o passo. apud Vários autores. 

Arte – Ensino Médio. Curitiba: SEED-PR, 2006, p. 199 – 215. 

SIFUENTES, M. Bullying. Revista Jurídica Consulex – Brasília, ano 

XIV, n.325, p.28-34, 01 ago. 2010. 

SILVA, A.B.B. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2010, 188p. 

SOSSAI, S.M.F. Quem não dança, dança! apud Vários autores. Arte 



42 

 

– Ensino Médio. Curitiba: SEED-PR, 2006, p. 303 – 321. 

TOGNETTA, L. R. P.; VINHA, T. P. Estamos em conflito: Eu, 

Comigo e com Você! Uma reflexão sobre o bullying e suas causas 

afetivas. In: CUNHA, J. L.; DANI, L. S. C. (Orgs.). Escola, conflitos e 

violência. Santa Maria: UFSM, 2008, p. 199-246. 

VOLTOLINI R.V. ; MORALES A.G.M. As danças circulares como 

instrumento de sensibilização ambiental. Revista Com Scientia, 

Curitiba, v.3, n.3, jan/jun 2007. Disponível em < www.comscientia-

nimad.ufpr.br>. Acesso em 15 mar. 2011. 

WOSIEN, M.G.Dança sagrada: deuses, mitos e ciclos. São Paulo: 

TRIOM, 2002, 152p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A – Depoimentos sobre a vivência das Danças 

Circulares nas aulas de Educação Física. 

 

“Utilizar a dança como ferramenta para diminuir a violência é uma 

proposta bem interessante. Eu acredito a dança diminua a violência 

na escola”  

(J.R. 24 anos, masculino – EJA) 

 

“Senti que a dança aproximou as pessoas. Quando todos fazem 

algo juntos, com um só propósito, tornam-se iguais. E tudo fica 

bom”.  

(A.S 25 anos, masculino – EJA) 

 

“Dançar foi maravilhoso. Me senti muito bem, me fez relaxar. O 

contato das mãos, os olhares e o círculo fazem a corrente de energia 

e tudo é maravilhoso.” 

 (J.B. 39 anos, feminino – EJA) 

 

“Na dança eu me senti eu mesma.”  

(A.P.S 11 anos, feminino – 5ª série) 

 

“Não gosto muito da dança na escola. Tenho vergonha.” 

(M.I.S 11 anos, feminino – 5ª série) 

 

“A dança pode ajudar a parar com as brigas porque quando 

você dá a mão pra alguém, já é sinal de bom relacionamento.”  

(J.F. 13 anos, masculino – 6º série) 

 

“Não gostei da dança. Eu não tenho coordenação. Me senti 

ridícula.”  
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(M.M.G. 10 anos, feminino – 5ª série) 

 

“A dança une os amigos.” 

 (G.M. 10 anos, feminino – 5ª série) 

 

“Na dança todo mundo fica mais feliz, mais solto, assim de 

relacionam melhor com os outros”  

(Y. (não disse o sobrenome) 10 anos, feminino –  5º série) 
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ANEXO B – Depoimentos sobre o Bullying. 

 
“Minha filha não tinha o dente da frente dos 5 aos 8 anos. Ela 

sofreu bullying na escola. Chamavam ela de “Chico Bento”. Ela 

chorava muito. Ela não queria mais ir pra escola e foi muito difícil pra 

ela.” 

(M.I.N.S 36 anos, feminino - EJA) 

 

“Quando eu era pequena, eu era muito magra. Todo mundo na 

escola me chamava de magricela. Eu ficava triste, mas nunca 

reclamava.” 

(S.M.S.T.S  29 anos, feminino – EJA) 

 

“Sofri muito por causa da minha cor. Tinha medo de ir pra 

escola, por isso parei e só agora voltei a estudar.” 

 (C.R.O. 42 anos, feminino – EJA) 

 

“Quando eu estava na escola, eu fazia bullying com os outros. E 

esse bullying que eu fiz, voltou pra mim. Acabei ficando sem amigos.”  

(D.P. 26 anos, masculino – EJA)     

 

“Eu não gostei de dançar na escola. Acho bonito e legal, mas 

ninguém quer dançar comigo. A dança que era de par, eu fiquei 

sozinha.Todo mundo fica rindo de mim e não querem pegar na minha 

mão. Não gosto quando eles me discriminam e falam do meu cabelo.”  

(D.(não disse o sobrenome) 12 anos, feminino – 6ª série)    

  

“Eu já vi meninos brigando por causa que o outro é gordo. Eles 

acham engraçado, mas eu acho errado. Eu não rio, mas não falo 

nada pra professora, porque depois eles me batem.”  

(G.T. 11 anos, masculino – 6ª série)      


