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Bem-vindo à 2ª e 3ª ediçÕES do
boletim informativo SAFER!
SAFER - Competências Sociais e Direitos FundamEntais para a Prevenção do Bullying é um projeto com a duração de três anos financiado pelo
Programa Erasmus+ (KA3- Inclusão Social e Valores Comuns: a contribuição no domínio da educação e da formação) da União Europeia que visa
desenvolver e implementar um método inovador

para prevenir a violência escolar e o bullying para
promover a educação inclusiva.
O projeto é coordenado pela Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca em
Itália e a parceria consiste na Giunti Psychometrics Srl (Itália), The Cyprus Observatory on School
Violence - Cyprus Pedagogical Institute (Chipre),
o Center for Intercultural Dialogue (Macedónia
do Norte), a Association Roditeli (Bulgária), a Universidade do Algarve (Portugal), a European Anti-Bullying Network (Bélgica) e a Direcção Regional
do Ensino Primário e Secundário de Creta (Grécia).
O projeto irá desenvolver materiais de formação
para professores, pais, estudantes e membros da
comunidade educativa.
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PROGRESSO
do Projeto
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Desde a reunião de lançamento do consórcio
em Abril de 2021, os parceiros fizeram progressos significativos no que diz respeito aos resultados do projeto. Neste boletim informativo,
poderá saber mais sobre o mesmo:

Boas práticas
e programas criativos
para a prevenção
e intervenção
do bullying

O Questionário
SAFER

Α. BOAS PRÁTICAS
E PROGRAMAS
CRIATIVOS para

a prevenção e intervenção
do bullying: O que há de novo
na investigação SAFER?
A importância do bullying nas últimas duas décadas produziu centenas, se não milhares, de artigos
sobre o tema. Então, porquê outra investigação?
Porque o trabalho realizado no projeto SAFER
parte de um ponto de vista diferente: do ponto de
vista das próprias escolas com os seus principais
atores (estudantes, professores, pais e comunidade). Podemos dizer que a análise das melhores
práticas utilizou uma Abordagem Intregativa de
toda a Escola e Comunidade (Whole School and
Community Approach: WSCA), que é a principal
inovação do projecto SAFER.
Além disso, grande parte das pesquisas anteriores foram impulsionadas pela definição dada por
Olweus. Embora essa definição tenha provado
ser tremendamente útil como catalisador da investigação, no presente estudo propusemos uma

Os kits
educativos SAFER
para estudantes,
professores
e a comunidade

definição revista e, digamos, mais abrangente de
bullying que tem em conta os recentes avanços
teóricos e evidências empíricas, promovendo o
reforço da aquisição de competências sociais e
cívicas; a promoção de valores positivos e democráticos comuns e o diálogo intercultural; a propriedade dos direitos fundamentais. A ideia era
seleccionar práticas que prevenissem e combatessem o bullying de uma forma holística, apoiando
os jovens em casa, na escola, nas aulas e na sua
comunidade.
Analisámos 24 práticas bem sucedidas nos 7 países envolvidos no projecto SAFER (prevenção,
intervenção e programas mistos) que têm em
consideração várias abordagens, integrando também algumas delas. As práticas prevêem: currículo escolar antibullying, abordagem pelos pares,
aprendizagem social e emocional, campanhas de
sensibilização antibullying, criação de um clima
escolar positivo, promoção da dignidade e respeito por todos, envolvimento da comunidade, comportamentos prosociais e cognição sócio-moral,
e também o desenvolvimento da consciência das
emoções, valores e respeito mútuo que são fomentados através da participação dos alunos em
trabalhos de grupo cooperativos.

SAFER - B OLE T IM IN FORMAT IV O - N ÚM ERO S 2 e 3 - J UN HO, 2 0 2 2

Porque a literatura sobre bullying põe em evidência que as escolas estão a lutar para descobrir a
melhor forma de abordar esta questão, estas práticas podem proporcionar a todas as escolas uma
ajuda válida quando procuram identificar um programa de prevenção do bullying a implementar.
Em geral, os professores têm de enfrentar um conjunto disperso de intervenções, muitas das quais
não foram avaliadas ou produziram apenas ganhos marginais na redução dos comportamentos
de bullying. Com o apoio da investigação SAFER,
podem encontrar melhor a forma mais adequada
à sua situação de bullying e qual a prática/programa que pode ser mais eficaz, para quem, e em que
circunstâncias.
Finalmente, este Relatório enquadra-se no que as
evidências mostram agora:
- 	que as abordagens multifacetadas para
reduzir o assédio moral nas escolas têm
mais probabilidades de sucesso do que os
programas de um único componente
- 	que o bullying é mais do que uma interacção entre indivíduos, é um fenómeno

sócio-ecológico que ocorre devido ao que
acontece em grupos de pares, famílias,
escolas, comunidades e no ambiente social
em geral.
Todos estes atores podem encontrar, no Relatório
das melhores práticas SAFER, alguns exemplos
úteis reproduzíveis e concretos e, com certeza, dicas para reflexão e discussão.

Maria Rita Bracchini
Fondazione Villa Montesca
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B. O Questionário SAFER
Com o objetivo de recolher informações sobre
bullying directamente dos estudantes, foi decidido desenvolver, adotar e aplicar um Questionário
nas escolas, búlgaras, cipriotas, gregas, italianas,
macedónias do Norte e portuguesas, participantes na experiência SAFER.
A primeira parte do questionário contém as perguntas do TPB (Test to Prevent Bullying). O TPB é
uma ferramenta concebida para avaliar o clima
emocional nas salas de aula e ajudar a prevenir o
bullying e o cyberbullying. Este teste foi desenvolvido por Nicola Botta, Anna Accetta e Isa Zappullo
para a Giunti Psychometrics. É um questionário
“semi-projetivo” (ou seja, um teste em que é mostrada uma imagem evocativa e são mostradas chaves de leitura predefinidas) que mede vários aspetos de ajustamento psicossocial e desajustamento
em crianças, adolescentes e jovens adultos com
idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos. O
teste consiste em ‘imagens gráficas’ que representam imagens neutras representando episódios da
vida quotidiana em diferentes contextos sócio-relacionais: as imagens são deliberadamente feitas
para serem interpretadas de diferentes maneiras.
Para cada ‘imagem’ mostrada, a rapariga/rapaz
tem de escolher entre cinco alternativas a afirmação que ela/ele pensa que melhor descreve o que

o estímulo da imagem representa. As respostas revelam uma percepção mais ou menos problemática do contexto em que a rapariga/rapaz vive e um
possível risco de comportamento desadaptado a
nível do grupo (agressão, intolerância, raiva, etc.).
O questionário é anónimo, e o relatório consiste
num documento agregado que indica o maior ou
menor risco de desenvolvimento - a nível de turma ou de grupo escolar - de bullying ou dinâmica
de cyberbullying. O teste é baseado numa amostra de 922 participantes (522 rapazes e 400 raparigas) com idades compreendidas entre os 9 e os
18 anos.
A segunda parte do questionário é constituída
por um “questionário biográfico”. Este questionário é também anónimo. É um questionário desenvolvido especificamente para o projecto SAFER
pelo Prof. Stefano Taddei e pela Dra. Bastianina
Còntena da Universidade de Florença, juntamente com a Giunti Psychometrics e os parceiros do
projeco SAFER. Consiste numa série de perguntas
que estimulam raparigas e rapazes a reflectir sobre a vida quotidiana (na escola ou em dinâmicas
extra-escolares) e a procurar respostas com base
na sua experiência diária.
O questionário biográfico é constituído por duas
seções. A primeira secção permite “tirar uma fotografia” - baseada numa visão “subjetiva” de raparigas/rapazes - da sua “perceção e envolvimento,
ou não, em dinâmicas de bullying”, tanto na escola
como fora dela. Para além de realçar a experiência
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do bullying, as perguntas visam explorar a presença ou ausência de comportamentos pró-sociais
que possam ajudar a contrariar o bullying ou, pelo
contrário, a presença de factores de risco a serem
tidos em conta: as questões exploram dimensões
específicas, tais como o nível de empatia para com
o outro, a presença ou ausência de expectativas
positivas em relação ao bullying, as caraterísticas
dos fatores situacionais que podem favorecer ou
contrariar o bullying, variáveis sociais e dinâmicas
de grupo que podem favorecer um ambiente propício ao próprio bullying, tais como a dimensão
e composição dos grupos de amizade a que pertencem, as dinâmicas interpessoais, quer prestem
ou não atenção ao risco de perda de reputação, a
influência das hierarquias, a presença ou ausência
de normas de grupo específicas “pró-bullying”, tais
como o reforço do bully (agressor), o evitamento,
a não defesa da vítima. Na interpretação das respostas, cada pergunta e cada resposta é inserida

numa grelha interpretativa que utiliza as dimensões acima indicadas. A segunda secção analisa as
mesmas dimensões, mas confrontando as raparigas/rapazes com duas “histórias” nas quais são
contadas algumas dinâmicas típicas de bullying.
Após a leitura das histórias, as perguntas visam
trazer à tona a interpretação que a rapariga/rapaz
aplica ao contexto descrito, tentando também
estimular um pequeno processo de identificação
com as personagens das histórias. As histórias
também podem ser vistas como uma oportunidade para promover um debate sobre questões
de bullying. As diferentes situações adotadas nas
histórias e as questões colocadas às raparigas/rapazes são também colocadas na grelha de interpretação adotada na primeira parte.

Paolo Lippi
Giunti Psychometrics
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C. Os kits educativos

SAFER para estudantes, 		
professores e a comunidade

O projeto SAFER destina-se a desenvolver uma
nova abordagem pedagógica no domínio da
prevenção e combate ao fenómeno do bullying.
Esta abordagem é definida como “Toda a Escola e
Abordagem Comunitária”(WSCA). Pretende partilhar a compreensão das necessidades e capacidades da comunidade, no sentido de não deixar
as escolas sozinhas na prevenção das situações de
bullying. A fim de oferecer uma capacitação concreta e eficaz e integração de recursos de toda a
comunidade, promovendo ao mesmo tempo uma
infra-estrutura social mais forte, SAFER propõe
algumas ferramentas didáticas práticas dirigidas
a professores, educadores e estudantes. A estrutura dos Manuais foi entregue, após uma intensa
discussão, durante o Comité Científico SAFER, realizado em Florença no passado mês de Maio. Os
membros decidiram propor instrumentos ativos,
para o estabelecimento de relações no seio da
comunidade e entre a escola e outras instituições
educativas (formais e não formais). O objetivo é
tornar mais eficazes as actividades de prevenção,
protecção, mitigação, resposta e recuperação,
procurando aumentar a consciência individual e
colectiva sobre os efeitos e o impacto do bullying
nos estudantes. O principal impacto esperado dos
instrumentos é compreender e satisfazer as necessidades reais de Toda a Comunidade, construir
os materiais sobre a vida real dos estudantes, educadores e membros da Comunidade.
O projeto SAFER irá realizar dois Kits Didáticos e
Manuais. O primeiro será dirigido aos educadores
(como um todo). Irá conter uma visão metamórfica do bullying e do cyberbullying, informando sobre o que está a mudar no fenómeno. O Manual,
ao oferecer um guia sobre os estereótipos e crenças irracionais, explorará também mitos comuns
sobre bullying e ciberbullying.

Toda uma secção será centrada numa abordagem global para prevenir a violência e o bullying
de pares, através da promoção de competências
sociais/civícas, valores positivos comuns e direitos fundamentais. O Manual irá propor exercícios
e atividades para serem utilizados no ambiente
educativo nas escolas e em outras instituições
educativas (informais e não formais).
O Kit para os estudantes é concebido como uma
ferramenta portátil para atividades autónomas a
realizar por crianças e adolescentes, com o objetivo de apelar à acção e uma melhor sensibilização
sobre as medidas a serem tomadas para apoiar as
vítimas.
Ambos os Kits Educativos são OER (Recursos Educativos Abertos) e podem ser descarregados no
website SAFER, a partir do início de Setembro de
2022.

Fabrizio Boldrini
Fondazione Villa Montesca
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Primeira
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A primeira reunião presencial da equipa do projeto SAFER foi organizada pela Giunti Psychometrics, em Florença, Itália, nos dias 3 e 4 de Maio
de 2022. Durante a reunião, os parceiros tiveram
a oportunidade, pela primeira vez, de se conhecerem, comunicarem cara a cara e partilharem os
seus conhecimentos e preocupações sobre o fenómeno do bullying. Os parceiros apresentaram
e finalizaram os progressos alcançados até à data,
sobre cada pacote de trabalho, de acordo com as
responsabilidades de cada parceiro. Além disso,
os parceiros discutiram e planearam em pormenor os próximos passos do projeto relativamente
a todos os pacotes e à implementação da fase piloto.

Observatório de Chipre sobre
a Equipa de Violência nas Escolas
O slogan que será utilizado durante o projeto é

“Seja o HERÓI para reduzir
o bullying a ZERO”
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Seja o HERÓI

por reduzir
o bullying a ZERO!

Descobrir mais sobre o projeto SAFER
www.safer-erasmus.eu
https://www.facebook.com/preventingbullyingsafer
https://www.instagram.com/safer_project/

Crédito fotográfico a Anton Vassilev, Associação Roditeli, Bulgária

