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O que é Clima Escolar?

Compreendemos o clima escolar como o conjunto de 

percepções e expectativas compartilhadas pelos integrantes 
da comunidade escolar, decorrente das experiências vividas 
nesse contexto com relação aos seguintes fatores inter-
relacionados: normas, objetivos, valores, relações humanas, 
organização e estruturas física, pedagógica e administrativa 
que estão presentes na instituição educativa. O clima 
corresponde às percepções dos docentes, discentes, equipe 
gestora, funcionários e famílias, a partir de um contexto real 
comum, portanto, constitui-se por avaliações subjetivas. 
Refere-se à atmosfera psicossocial de uma escola, sendo 
que cada uma possui o seu clima próprio. Ele influencia na 
dinâmica escolar e, por sua vez, é influenciado por ela; 
deste modo, interfere na qualidade de vida e na qualidade 
do processo de ensino e de aprendizagem (GEPEM).



Clima Escolar

Os elementos que compõem o clima escolar são 

complexos: não há um único fator que o determina 

isoladamente; ele resulta da interação de vários 

aspectos inerentes à instituição escolar como um todo 
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 A infraestrutura e a rede física da escola

 A família, a escola e a comunidade 

 As relações com o ensino e com a aprendizagem  

 As relações sociais e os conflitos na escola 

 As regras, as sanções e a segurança na escola 

 As relações com o trabalho *

 A gestão e a participação *

 As situações de intimidação entre alunos

Dimensões do Clima Escolar



As situações de intimidação e o bullying

Problemas de convivência: incivilidades, indisciplina, 
violências, provocação…

Bullying : as ações agressivas são escondidas aos olhos das 
autoridades mas não aos olhos dos pares. São repetidas e 
intencionais, praticadas por uma ou mais pessoas, 
envolvidas em uma relação desigual de poder (tanto físico 
quanto psicológico), mantidas ao longo do tempo, causando 
danos morais e/ou físicos. Há um alvo que é frágil, que se 
vê como alguém de menor valor, e há um público que 
assiste as agressões. 



Os envolvidos:

Autores

Alvos

Espectadores

As situações de intimidação e o bullying



Pesquisas indicam que diversos aspectos do clima 

escolar contribuem para criar ambientes nos quais as 

situações de bullying são mais prováveis de acontecer. 

(BONNY et al,  2000; OSTERMAN, 2000; 

BENBENISHTY; ASTOR, 2007; BRADSHAW et al, 2007; 

LOUKAS; MURPHY, 2007; BRADSHAW et al 2009; 

WANG et al, 2010; HAREL-FISCH et al, 2011; KLEIN; 

CORNELL; KONOLD, 2012; BRADSHAW et al 2013; 

THAPA et al, 2013) 

As relações entre o clima escolar e o bullying 



Percep ço ̃es negativas da escola e das experiências
vivenciadas esta ̃o estreitamente relacionadas a ̀
probabilidade de envolvimento em situaço ̃es de bullying, 
tanto para o autor, quanto para o alvo e para o alvo
provocador (HAREL-FISCH et al, 2011).

Quando os alunos sa ̃o vitimizados ou contribuem para
comportamentos de bullying, a percepça ̃o do ambiente
psicossocial pode ser negativa. Se as percepço ̃es dos alunos
sa ̃o negativas, ha ́ mais chances de reagirem de modo
agressivo (por exemplo trazendo armas para a escola) ou
comportamentos de evitamento (faltando ou cabulando
aulas) (MEYER-ADAMS; CONNER, 2008). 

As relações entre o clima escolar e o bullying 



Clima escolar positivo - no qual ha ́ engajamento, 
colaboraça ̃o (entre alunos, professores, funciona ́rios e pais), 
e cuja segurança emocional e fi ́sica é garantida -, esta ́
associado a uma miri ́ade de resultados positivos dos alunos, 
incluindo a diminuição da violência escolar e da 
vitimizaça ̃o (NANSEL et al, 2001; GAGE, N. A.; 
PRYKANOWSKI, D. A.; LARSON, 2014; 
GOTTFREDSON et al, 2005).

O  clima - fator de proteça ̃o: um clima positivo pode
diminuir a probabilidade de situaço ̃es de bullying assim
como melhorar o desempenho acadêmico e social (KLEIN;
CORNELL; KONOLD, 2012; LOUKAS; MURPHY, 
2007).

As relações entre o clima escolar e o bullying 



Objetivos :

 1. Comparar a incidência de estudantes envolvidos em 
situações de intimidação com a percepção do clima escolar 
pelos alunos;

 2. Identificar, analisar e comparar como os alvos, os autores 
e os alvos/autores de intimidação percebem o clima escolar 
em relação aos demais alunos.

Não  analisamos os espectadores - instrumento utilizado não 
possui elementos suficientes para identificá-los.

A pesquisa



Coleta - Questionário



Amostra

Sujeitos Escola 1 Escola 2 Escola 3 Escola 4 Total 

Alunos 7
o
  74 29 62 45 210 

Alunos 8
o
  56 36 50 62 204 

Alunos 9
o
  46 23 50 33 152 

Total Alunos 176 88 162 140 566 
 

	



Envolvimento dos participantes 



Tipologia das agressões



Locais em que as agressões mais ocorreram



A quem os alvos pediriam ajuda
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Comparação das percepções positivas, 

intermediárias e negativas dos personagens das 

quatro escolas sobre o clima geral e as 

dimensões

Dimensões:

1 - As relações com o ensino e com a aprendizagem; 

2 - As relações sociais e os conflitos na escola;

4 - As regras, as sanções e a segurança na escola; 

5 - A família, a escola e a comunidade;

6 - A infraestrutura e a rede física da escola;

7 - As situações de intimidação entre alunos.



O que se sobressaiu na Dimensão 7?

 71,4% dos autores recorreriam aos amigos (32% dos 

não envolvidos, 28,5% dos alvos, 31,3% dos 

alvos/autores)

 Quando um colega é agredido:

 57,1% dos autores e 40,6% dos autores/alvos

participam com frequência do grupo que ameaça

 85,7% dos autores e 75% dos alvos/autores fazem o 

mesmo que o grupo está fazendo



O que se sobressaiu na Dimensão 7?

Quando um colega é agredido, você acredita que

deveria impedir, mas na ̃o faz nada porque tem medo

que fac ̧am isso com voce ̂. 

Nenhum autor diz sentir medo com frequência

16 % dos não envolvidos, 29,4% dos alvos e 32,3% dos 

autores/alvos reportam não fazer nada porque sentem

medo



Quando um colega é agredito, você tenta parar com a 

situac ̧a ̃o, mesmo se ele na ̃o for seu amigo. 

45,5 % dos alvos, 42,9% dos autores e 40% dos autores

alvos tentaria parar com frequência mas

Somente 25,4% dos não envolvidos…

O que se sobressaiu na Dimensão 7?



Quando um colega é agredito, você tenta parar com a 

situac ̧a ̃o apenas se ele for seu amigo. 

 34,9% dos alvos, 57,2% dos autores e 61,3% dos 

alvos/autores tentariam parar mas

Somente 20,7% dos não envolvidos

O que se sobressaiu na Dimensão 7?



O QUE FAZER?

Convivência

Clima Escolar



 Ações preventivas e curativas aos problemas encontrados –
SISTEMATIZADAS, PLANEJADAS, ORGANIZADAS

Formação da Personalidade Ética  – bullying problema 
MORAL

Assembleias 

Aplicação de sanções por reciprocidade 

Propostas de atividades para falar de si e o trabalho com a 

afetividade 

Auxiliar e permitir que os alunos manifestem e tenham 

reconhecidos seus sentimentos

Sistema de Ajuda  entre iguais

Programas  antibullying

Método  Pikas – estratégias de intervenção social 

Procedimentos de Mediação de Conflitos 

Programas de conscientização e sensibilização 

PLANOS DE CONVIVÊNCIA



Obrigada


