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Perdemos todos os padrões



Mudança dos eixos identidade: e vertical para horizontal.

Um mundo completamente novo, no qual pai, mãe, chefe, 
padre e professor, entre outros ilustres personagens, estão 

totalmente por fora. 



O Mundo é apresentado à  criança através das figuras parentais.

Constituição do Sujeito – Primeira Infância.

Formação Psíquica. 

Socialização Primária



A família, por ser a primeira instituição social com a qual a 
criança tem contato primeiramente, se estabelece a noção de 

limites, o respeito à autoridade e a capacidade de se colocar no 
lugar do outro.

Servem para nos marcar enquanto humanos diferentes dos 
outros animais, para nos inserir num grupo social e, portanto, 

tendo que frear as pulsões mortíferas.



A vida é uma negociação permanente, consciente e 
inconsciente, entre o desejo e a norma.

Capacidade de aguentar situações 
que não tragam gratificação imediata.



Educadores, diante de tanta transição, como está o seu olhar?



Hoje temos 150 tentativas de suicídio por ano para cada 100
mil habitantes entre jovens de 12 a 25 anos.

O que no passado era TRAUMA, passou a ser pura angústia,
sem simbolização e mortífera.

Angústia pelo futuro. Excesso de Futuro é Déficit de Presente.

Fatos e desafetos



Os adultos estão se demitindo do seu lugar.



A Bússola é a palavra do Adulto

Autoridade como Senso de Direção.
Autoridade Fundada no Amor e Confiança.



Redefinir o conceito de Inteligência
Partindo de Perguntas Existenciais...

Uma grande oportunidade  de redefinir o conceito de 
inteligência?

Qual o tipo de Sujeito queremos formar?

Qual nossa concepção de Aprendizagem e de Educação?



BULLYING é uma situação que se caracteriza por agressões
intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por
um ou mais alunos contra um ou mais colegas.
Mesmo sem uma denominação em português, é entendido
como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e
maltrato.



A prática do bullying é ampla e diversificada, exprimindo-se de 
distintas maneiras, podendo compreender atos de violência 

física, verbal, moral, material, psicológica e, até mesmo, 
sexual.

O cyberbullying - a agressão é feita pela internet. A violência 
acaba acontecendo comumente em redes sociais ou pelo 

celular.



Um sofrimento psíquico que “passou” desapercebido.

O que pode levar o autor do bullying a praticá-lo?



Vítima Agressor Espectador

Os “três” grupos envolvidos no Bullying



As vítimas de bullying geralmente são os “diferentes”

o ambiente escolar é um campo minado pela intolerância e 
crítica por qualquer atitude rotulada como indesejável pelos 

estudantes que lideram o grupo. 



Sensibilização, Conscientização, Implicação e Responsabilização 

Todos devem pertencer ao sistema educacional, SUJEITO(S) do
ato educativo, independente de religião, etnia, gênero,
sexualidade etc.



Posição de Escuta
Como gestores e professores podem trabalhar o conceito
de autoridade de forma positiva?



Os massacres nas escolas

O ponto em comum para grande parte dos massacres em 
escolas ao redor do mundo é o bullying;

O bullying pode ser um desencadeador de alguns distúrbios.



Eric Harris e Dylan Klebold, 17 e 18 
anos, dois jovens considerados
“esquisitos” e marginalizados pelos
colegas;

Principais Alvos: Minorias étnicas e 
atletas.

Columbine High School 20 de abril de 1999
“Coisa de Americanos”



Ele já tinha diagnóstico de esquizofrenia, mas não recebeu apoio
institucional para superar suas dificuldades de relacionamento nem
foi encaminhado para a terapia indispensável ao seu caso.

[...] a maioria das pessoas me desrespeitam, acham que sou um
idiota, se aproveitam de minha bondade, me julgam
antecipadamente. São falsas, desleais. Descobrirão quem eu sou da
maneira mais radical numa ação que farei pelos meus semelhantes.

Realengo - Escola Municipal Tasso da Silveira
7 de abril de 2011- O jovem Wellington Menezes de 

Oliveira- 24 anos. 



Em 2007, na Faculdade Virginia Tech, sulcoreano
Cho Seung-hui matou 32 pessoas, suicidando-se em seguida.

“Ele deixou cartas, fotos e vídeos em que afirmava: vocês me 
encurralaram num canto e me deram apenas uma opção.

A decisão foi de vocês. Agora vocês têm meu sangue em suas 
mãos, que nunca será limpo.



O que os Massacres ...

... Nos sinalizam: Quantos sonhos terão que ser
interrompidos para que possamos entender que todos nós
somos responsáveis pelo que está acontecendo na
humanidade?



Se não descobrirmos nossa importância no mundo, dificilmente 
seremos capazes de fazer alguma mudança na vida de alguém.



Jane Patrícia Haddad
www.janehaddad.com.br 
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