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RESUMO 

Este artigo abrange a temática bullying e sua manifestação na escola, abordando as 

consequências sociais e psicológicas; a responsabilidade que pais e professores têm, tanto no 

ambiente escolar como familiar, e as possibilidades de ações e tarefas de conscientização dos 

jovens para com os seus atos. Os estudos partiram de uma investigação e análise utilizando-se 

de pesquisa bibliográfica para elucidar sobre os conceitos e princípios do fenômeno bullying a 

partir de teóricos como Cléo Fante, Ana Beatriz Barbosa Silva e Lopes Neto que tratam do 

assunto e uma pesquisa de campo desenvolvida em uma escola de ensino fundamental para 

identificar a violência causada por sua prática e verificar de que forma se manifesta nas 

escolas e a visão que possuem a seu respeito. Devido à observação de atos de violência, de 

excesso de apelidos pejorativos aliados a baixo rendimento escolar dos alunos vítimas de 

“brincadeiras” é que surgiu o interesse e a motivação para explorar o tema bullying no espaço 

escolar. Há existência, mesmo que velada, do bullying na escola e, que o professor deve estar 

atento às ações e reações de seus alunos para que possa auxiliá-los na busca pela solução de 

seus problemas. A escola precisa investir na formação continuada de professores e 

funcionários para identificar e atender os alunos que sofrem e/ou praticam o bullying. 

Palavras chaves: Bullying, violência escolar, intervenção. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta uma visão de como o bullying se manifesta na escola, e suas 

consequências conforme o contexto social e psicológico que o aluno vivencia. Aborda 

também a responsabilidade que pais e professores têm, tanto no ambiente escolar como 

familiar, e as possibilidades de ações e tarefas de conscientização dos jovens para com os seus 

atos e o valor de sua contribuição no ambiente educacional.  

 A pesquisa partiu da necessidade em saber quais os transtornos psicológicos 

causados pelo bullying e como se manifesta no ambiente escolar?  Para compreensão do 

fenômeno bullying na escola, seus conceitos e transtornos identificando mudanças de 

comportamento que podem revelar a violência que a criança está sofrendo.  

Há várias maneiras de identificar alunos que sofrem bullying. Eles podem apresentar o 

comportamento estranho, tendendo a ficar isolados, não se socializar, se mutilar, apresentar 

atitudes agressivas, entre outras situações.  
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Toda forma de violência representa uma ameaça ao processo de desenvolvimento 

cognitivo, psicológico e social do ser humano, gerando conseqüências na vida do indivíduo. 

Os danos psicológicos acarretados geralmente atrapalham o aprendizado, pois afetam as 

emoções. É importante que o aluno esteja bem psicologicamente, para haver um bom 

rendimento acadêmico e nas relações entre colegas e profissionais da escola.  

A escola como ambiente de socialização é o lugar onde se espera o crescimento 

intelectual, o aprendizado dos conteúdos e, juntamente com a família, trabalhar os valores 

éticos e morais e não qualquer forma de violência. Os educadores não podem permitir atitudes 

que não condizem com o papel da escola. A ideia é que a instituição de ensino oriente seus 

alunos através do diálogo, mostrando que a escola é um lugar seguro para as crianças e 

jovens.  

Por definição, bullying envolve atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que 

sucedem sem motivação, sendo praticadas por estudantes contra outros, causando dor e 

angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder (LOPES, 2005). 

Diante da importância do assunto considerou como objetivo geral: A compreensão do 

fenômeno bullying na escola, seus conceitos e transtornos identificando mudanças de 

comportamento que podem revelar a violência que a crianças está sofrendo.  

Os objetivos específicos é apresentar as formas de violência do fenômeno bullying; 

quais transtornos causados pelo bullying afetam o aprendizado escolar; e a importância da 

família e escola no desenvolvimento social e pessoal das crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, é importante que o professor esteja atento às ações e reações de seus 

alunos para que possa auxiliá-los na busca pela solução de seus problemas, mantendo o seu 

bem-estar psicológico e consequentemente melhorando o rendimento escolar.  

 

2 METODOLOGIA 

Para a realização deste artigo foram utilizados estudos bibliográficos e de campo. 

Inicialmente foram realizados estudos visando elucidar sobre os conceitos e princípios do 

fenômeno bullying a partir de teóricos que tratam do assunto, no sentido de embasamento 

teórico. 

A pesquisa bibliográfica segundo Marconi e Lakatos  

Abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico, etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita 

magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto (2006, p. 185). 

Na sequência, foi realizada uma investigação por meio de questionários, aplicados a 

alunos do 4° e 5°ano e duas professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Liberal 

Zandonadi, localizada no município de Venda Nova do Imigrante, no sentido de buscar 

entender  de que forma o bullying se manifesta nas escolas, bem como a visão que possuem a 

respeito. 

Segundo Lakatos e Marconi,  

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles. (2006, p.188). 
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Na pesquisa bibliográfica foram utilizados os conceitos de Silva (2010), Fante (2011), 

Pereira (2009), Lucinda; Nascimento; Candau (1999), Neto (2005), e Olweus (1991). 

Ana Beatriz Barbosa Silva, em seu livro “Mentes perigosas nas escolas” (2010), 

afirma que o bullying é “[...] um problema de saúde pública e, por isso mesmo, deve entrar na 

pauta de todos os profissionais que atuam na área médica, psicológica e assistencial de forma 

mais abrangente [...]” (2010, p. 14). A autora aponta também que a violência vivenciada na 

escola reflete um contexto social mais amplo. “A comunidade escolar tende a reproduzir, em 

maior ou menor escala, a sociedade como um todo[...]” (p. 79). E também fala das 

consequências que o bullying acarreta. 

 A autora Cléo Fante (2011), em seu livro, “Fenômeno Bullying: como prevenir a 

violência nas escolas e educar para a paz”, fala dos problemas que o bullying causa no 

ambiente escolar e no meio familiar, ainda, propõe estratégias de intervenção e prevenção por 

meio do programa educar para a paz. 

Sonia Maria de Sousa Pereira (2009), em seu livro “Bullying e suas implicações no 

ambiente escolar”, fala das diferentes formas de violência no ambiente escolar e que este 

ocorre com maior ou menor frequência, em todas as escolas públicas ou particulares; aborda 

também os locais na escola onde aparece o bullying: pátio e sala de aula, esta ocorrência 

sempre longe das vistas dos adultos.  

As pesquisadoras Maria da Consolação Lucinda, Maria das Graças Nascimento, Vera 

Maria Candau (1999), escrevem sobre a cultura da violência e dizem que a reação violenta 

ocorre por medo da própria violência. Assim pode se fazer um paralelo com a Ana Beatriz 

Silva (2010) quando ela mostra que o aluno que sofre o bullying, o pratica contra alguém mais 

frágil que ele.  

Lopes Neto diz que  

Pessoas que sofrem bullying quando crianças são mais propensas a sofrerem 

depressão e baixa autoestima quando adultos. Da mesma forma, quanto mais jovem 

for a criança frequentemente agressiva, maior será o risco de apresentar problemas 

associados a comportamentos antissociais em adultos e à perda de oportunidades, 

como a instabilidade no trabalho e relacionamentos afetivos pouco duradouros. 

(NETO, 2005, p.168). 

Fante (2011), citando Dan Olweus (1991) fala que este foi o pioneiro nos estudos de 

casos de bullying, verificando de que maneira essa violência estava influenciando a vida dos 

jovens em idade escolar. Informa também que Olweus observou as relações de conflito entre 

indivíduos em diferentes contextos e agressões que se mantinham durante muito tempo sobre 

um aluno que não apresentava resistência. 

 

3.  O BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR 

O termo bullying é de origem inglesa e sem tradução no Brasil. É empregado para 

expressar comportamentos agressivos no ambiente escolar, praticados entre colegas. Os atos 

de violência ocorrem de maneira intencional e repetitiva contra um ou mais indivíduos, que se 

encontram impossibilitados de reagir às agressões sofridas. Esses comportamentos não 

apresentam motivações justificáveis, os mais fortes utilizam os mais frágeis como objetos de 

diversão, prazer e poder, com a intenção de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar suas 

vítimas (SILVA, 2010).  
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Assim sendo, por definição universal, bullying é um conjunto de atitudes agressivas, 

intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou 

mais alunos contra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, 

intimidações apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações 

injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de 

outros alunos levando-os a exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são 

algumas das manifestações do comportamento bullying (FANTE, 2011, p. 28,29). 

 

 A autora, afirma ainda, que o bullying é “[...] um comportamento cruel intrínseco nas 

relações interpessoais, em que os mais fortes convertem os mais frágeis em objetos de 

diversão e prazer, através de „brincadeiras‟ que disfarçam o propósito de maltratar e 

intimidar”. (FANTE, 2011, p.29, grifo da autora). 

 Pesquisadores de todo o mundo apontam aspectos preocupantes referentes ao 

crescimento do bullying, principalmente por atingir os primeiros anos de escolarização. 

Afirma “[...] que em torno de 5% a 35% de crianças em idade escolar, estão envolvidas de 

alguma forma, em condutas agressivas na escola, atuando como vítimas ou agressoras” 

(FANTE, 2011, p.46). 

 Ressalta-se que essa cultura de violência está ligada a um sentimento de medo, de que 

a violência esteja em toda parte e, por isso, para enfrenta-la é preciso defender-se. “Assim, 

mesmo sendo uma modalidade de violência cujas raízes situam-se além dos muros da escola, 

observa-se que ela afeta, efetivamente, a vida escolar, cabendo, portanto, à instituição buscar 

alternativas para mudar as relações (Lucinda; Nascimento; Candau, 1999, p.33).  

 As autoras LUCINDA, NASCIMENTO E CANDAU (1999 p.35), citando Cardia 

(1997), afirmam que “[...] famílias onde há violência entre seus membros têm alta 

probabilidade de estarem socializando os filhos para a violência”. 

  Assim, é possível afirmar que a violência na família pode comprometer o 

desenvolvimento cognitivo das crianças e jovens, interferindo na capacidade de leitura e 

concentração, e também na capacidade de se integrar e interagir com os colegas. Por isso a 

família tem que estar atenta aos comportamentos de seus filhos, para que não exerçam 

influência sobre a violência fora de casa e na escola. 

 Tal violência faz com que as crianças e jovens tenham mais problemas disciplinares, 

piores notas, repetências, o que, consequentemente, afetará nas competências e motivação 

para suas atividades escolares. É necessário que desde pequenas as crianças tenham interação 

social, debatam sobre decisões e a família tem que ser exemplo de segurança e disciplina. 

(LUCINDA, NASCIMENTO E CANDAU,1999). 

 A escola é o local onde mais ocorre o bullying, pois é a escola a primeira instituição 

em que há o convívio social para além da sua família. Muitas destas situações dependem de 

fatores externos, e as intervenções podem estar além da capacidade das instituições de ensino 

e de seus funcionários (FANTE, 2011).  

3.1. Estudos sobre o Bullying  

 O bullying tem feito parte de muitos estudos e pesquisas em vários países e tem sido 

motivo de preocupações, principalmente entre educadores. 

Olweus (1991), pesquisador Norueguês, citado por Fante (2011), desenvolveu os 

primeiros critérios para detectar o problema do bullying, de forma específica permitindo 

diferenciá-lo de outras possíveis interpretações, como incidentes e gozações e outras 

brincadeiras. Um fator importante no estudo foi avaliar sua natureza e ocorrência. Essa 
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situação “originou uma campanha nacional do governo Norueguês que reduziu em cerca de 

50% casos de bullying nas escolas”. (FANTE, 2011, p. 45). 

Olweus, citado por Fante (2011), durante seus estudos e pesquisas, desenvolveu um 

programa de intervenção com as seguintes características: “[...] desenvolver regras claras 

contra o bullying nas escolas, alcançar um envolvimento ativo por parte dos professores e dos 

pais, aumentar a conscientização do problema para eliminar mitos sobre o bullying e 

promover apoio e proteção para os sofredores” (FANTE, 2011, p.45). Em sua pesquisa, 

constatou que, a cada sete alunos, um estava envolvido em casos de bullying. 

  

 

 

 

 A pesquisadora Fante (2011) elaborou uma proposta de intervenção e prevenção ao 

bullying, ao observar muitos casos de violência na escola, por meio do “Programa Educar 

para Paz” que tem como objetivos:  

[...] possibilitar, aos responsáveis pelo desenvolvimento socio educacional, a 

conscientização e identificação do fenômeno por meio de sua caracterização 

específica; o diagnóstico do fenômeno por meio do conhecimento da realidade 

escolar, obtido pelos instrumentos de investigação utilizados; e as estratégias 

psicopedagógicas de intervenção e prevenção, de fácil aplicabilidade entre os alunos 

que podem ser adaptadas conforme as necessidades de cada escola. (FANTE, 2011, 

p.94). 

 O “Programa Educar para Paz” de Fante (2011), teve como base os valores humanos 

da tolerância e da solidariedade, a fim de que os alunos nele envolvidos desenvolvessem 

habilidades para resolverem seus conflitos de maneira não violenta, assim, aprenderem em 

sua escola para ensinar em suas casas. 

 Após o término da aplicação do programa na escola, os alunos envolvidos em casos de 

bullying tiveram uma melhora significativa no comportamento, reduzindo a indisciplina, e a 

agressividade, transformando a escola num local agradável de trabalhar. 

 Segundo Fante (2011), é necessário que desde cedo as crianças tenham orientações 

sobre o controle de suas emoções, como forma adequada de promoverem as mudanças 

necessárias e, assim, se tornarem agentes transformadores da sua própria personalidade para, 

diante de alguma dificuldade pessoal, e com sua habilidade desenvolvida poderá agir de 

forma mais correta, solidária e menos violenta, perante sua comunidade e de seus colegas.  

 Silva (2010 p.23-24), em seus estudos destaca que o bullying pode acontecer de 

diversas formas: 

Verbal - xingamentos, gozações e apelidos pejorativos, piadas de situações desagradáveis 

e insultos. 

Físico e material - chutes, beliscões, ferimentos, empurrões, por roubo e destruição de 

materiais das vítimas, atirar objetos nas vítimas. *Esta forma se identifica mais facilmente, 

pois muitas vezes deixa marcas corporais na vítima, como vermelhidão, pequenos cortes, 

arranhões, lesões e roxidão. 

Psicológico e moral - ridicularizar e humilhar, irritar, excluir, ignorar, isolar e fazer pouco 

caso do que a vítima quer expor para os demais. 

Sexual - assédios e insinuações até chegar ao ponto mais crítico, que é o abuso. 
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Virtual ou cyberbullying - utilizam, os mais atuais e modernos instrumentos da internet e 

de outros avanços tecnológicos na área da informação e comunicação com o covarde 

intuito de constranger, humilhar e maltratar suas vítimas.  

                     Quadro 1- Formas de bullying 

 Essas formas de violência citadas por Silva (2010) conforme apresentadas no quadro 1  

são repetitivas ocorrendo em grupos ou individualmente contra uma mesma vítima, e o fato 

ocorre sem um motivo específico. Pode-se perceber que as várias formas de bullying 

contribuem para a exclusão social, fazendo mesmo com que a criança não queira mais ir para 

a escola ocasionando a evasão escolar. Assim, xingamentos, apelidos, agressões físicas e 

humilhações fazem com que o autocontrole impossibilite a criança ou o adolescente de terem 

um pensamento saudável e equilibrado e consequentemente, quanto mais agressivo e 

constante for o bullying, maior as consequências nas vítimas. 

 Uma outra característica a ser observada é que os comportamentos de bullying podem 

ocorrer de duas formas: direta e indireta, ambas aversivas e prejudiciais ao psiquismo da 

vítima. 

A direta inclui agressões físicas (bater, chutar, tomar pertences) e verbais (apelidar 

de maneira pejorativa e discriminatória, insultar, constranger); a indireta talvez seja 

a que mais prejuízo provoque, uma vez que pode criar traumas irreversíveis. Esta 

última acontece através de disseminação de rumores desagradáveis e 

desqualificantes, visando à discriminação e exclusão da vítima de seu grupo social. 

(FANTE 2005, p.50) 

 

 Observa-se que os pesquisadores, em suas discussões convergem sempre para um 

mesmo ponto: que o bullying precisa ser tratado com atenção e seriedade para que não se 

transforme em questões mais sérias, que prejudiquem o desenvolvimento pessoal, acadêmico, 

e psicológico, devendo então, serem utilizadas intervenções por meio de propostas 

pedagógicas que envolvam toda a comunidade escolar e a família. 

3.2. Causas do Bullying 

 As causas do bullying são diferentes de pessoa para pessoa. Uns promovem a agressão 

simplesmente por querer ser popular, brincalhão e assim ser aceito, outros adotam essa 

postura apenas por não gostar do comportamento do colega, outros, ainda por sentir prazer em 

ver o outro mais fraco e, assim, sentir-se mais forte e ainda existem outros que nem sempre 

têm motivos. 

 Por meio dos estudos realizados verificou-se que muitas das causas apontadas pelos 

pesquisadores, Fante (2011), Silva (2010) e Neto (2005), referem-se a um grau elevado de 

carência afetiva aliada a falta de limites impostas pelos pais juntamente com os educadores e 

também se inicia com a recusa de aceitação de uma diferença que envolva raça, religião, 

condição econômica, deficiência física, aspectos como força, coragem e mesmo habilidades 

esportivas ou intelectuais.  

 Segundo Klein (2011), 

Em casa, a vítima de bullying escolar começa a apresentar sintomas de insônia, cuja 

consequência e duração tendem a se estender com o tempo. Também aparecem 

distúrbios alimentares como perda de apetite, e de humor (irritação, choro fácil, etc), 

o que pode ocasionar um quadro depressivo. (KLEIN, 2011, s/p). 

 Não só os professores, mas também os pais e responsáveis precisam preocupar-se em 

identificar os sinais de bullying. A criança que sofre esse tipo de agressão se sente fraca e com 

seus direitos ameaçados, por isso é muito importante atentar-se quando a criança apresenta 

um comportamento diferente. 
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3.3 Consequências do Bullying 

 De acordo com Silva (2010), as consequências do bullying na escola são as mais 

variadas possíveis e dependem muito de cada indivíduo, da sua estrutura, de suas vivências, 

da forma e da intensidade das agressões. O bullying causa sofrimento tanto a quem o pratica 

quanto a quem sofre, em maior ou menor proporção. Muitos levarão marcas profundas para a 

vida adulta, necessitando de apoio psicológico e/ou psiquiátrico para superá-las. 

Todas as consequências do bullying resultam em comportamentos negativos, porém, 

as agressões causam sofrimento, interferem na socialização e na aprendizagem, que 

futuramente resultam em problemas psicológicos, assim, 

Trata-se de uma questão mundial que implica em sérias consequências para todas as 

pessoas e para o futuro, pois, de acordo com o psicólogo José Pedra, traz prejuízos à 

formação emocional e socioeducacional dos indivíduos, além de contribuir para a 

produção, em larga escala, de cidadãos estressados, deprimidos, com baixa auto-

estima, baixa capacidade de auto-aceitação e resistência à frustração, reduzida 

capacidade de auto-afirmação e de auto-expressão, além de outras sintomatologias 

como doenças psicossomáticas e psicopatologias graves (PEDRA apud FANTE, 

2005, p. 182). 

 As consequências psíquicas mais comuns, segundo Silva (2010), são sintomas 

psicossomáticos, transtorno do pânico, fobia escolar, fobia social, transtorno de ansiedade 

generalizada (TAG), depressão, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), entre outros. 

 Conforme Silva (2010), 

As doenças psicossomáticas são doenças da mente que manifestam sintomas físicos, 

como dor de estômago, tremores ou suor, mas que têm causa psicológica [...]. 

A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises 

inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não 

haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente.[...]. A fobia 

escolar consiste num medo exacerbado que a criança sente em ir para a escola e está 

relacionada com a ansiedade e muitas vezes, com as mudanças de ciclo escolar [...]. 

A fobia social também conhecida por timidez patológica, é quem sofre  de ansiedade 

excessiva, pensa que está sendo o centro das atenções e começa a ter temor, ou de 

estar sendo julgado negativamente e, com o passar do tempo, ele evita de sair e de ir 

a eventos [...]. Transtorno da ansiedade generalizada (TAG) é uma sensação de 

medo e insegurança persistente. Costumam sofrem de insônia, e irritabilidade [...]. A 

depressão trata-se de uma doença que afeta o humor, os pensamentos, a saúde e o 

comportamento. Atualmente o numero de suicídios entre estudantes adolescentes 

aumentou configurando uma das principais causas de morte nessa faixa etária. [...] O 

Transtorno do estresse pós-traumático(TEPT) se caracteriza por ideias intrusivas e 

recorrentes de experiências traumáticas, como vivenciar a morte de perto, acidentes, 

sequestros[...].  (SILVA, 2010, pg 25-31). 

 Segundo pesquisas existem outras doenças que o bullying causa. É preciso entender 

que os problemas relatados podem ser, segundo Silva (2010, p.32), “[...] decorrentes de 

genética dos familiares” mas os fatores externos como às pressões psicológicas e às situações 

de estresse prolongado, deflagrando outros transtornos graves que “podem levar a quadros 

clínicos que exijam cuidados médicos e psicológicos para que sejam superados.” 

(SILVA,2010, p.32). 

 É importante que exista compromisso de se observar o comportamento dos alunos no 

ambiente escolar, para interromper as ações de bullying que são praticadas. É preciso que a 

equipe escolar esteja atenta sobre o processo de organização dos grupos de estudantes, 

buscando estratégias de combate ao bullying, antes mesmo que essa prática cause diversos 

transtornos para a vítima. 

3.4 A lei de combate ao bullying 
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 Para estabelecer ações destinadas a “promover a cultura de paz nas escolas” foi criada 

a Lei de Combate ao Bullying (Lei 13.185/2015) com objetivo de combater à Intimidação 

Sistemática (bullying) e desencorajar atos de violência no ambiente escolar. O artigo 4° fala 

dos objetivos da referida Lei. 

[...]Art. 4
o
 Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1

o
: 

I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a 

sociedade; 

II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de 

discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 

III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e 

informação; 

IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis 

diante da identificação de vítimas e agressores; 

V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 

VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como 

forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e 

combatê-lo; 

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos 

marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua; 

VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando 

mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e 

a mudança de comportamento hostil; 

IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de 

violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), 

ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros 

profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. (BRASIL, 2018) 

 A lei traz grande benefício para a sociedade quando reconhece que o bullying é um 

problema, dá respaldo às vítimas e, ainda alerta a sociedade para essa causa. A legislação é 

importante no sentido de apoiar as iniciativas da escola, bem como os pais e cidadãos comuns 

quanto a denuncias aos maus tratos e desrespeitos. 

Determina também que seja feita a formação continuada de docentes e equipes 

pedagógicas para implementar ações de prevenção e solução do problema, assim como a 

orientação de pais e familiares, para identificar vítimas e agressores e, ainda,  que sejam 

realizadas campanhas educativas e fornecida assistência psicológica, social e jurídica às 

vítimas e aos agressores. 

 Segundo esta lei deve-se promover medidas de conscientização, prevenção e combate 

a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática 

(bullying), cometidas por alunos, professores e outros profissionais, além de integrar a escola 

e a comunidade escolar.  

 

3.4 Algumas medidas que o professor e a família podem tomar no combate ao bullying 

 Percebe-se que o bullying é uma forma de violência que, pode estar presente nas 

escolas, onde crianças e jovens passam grande parte do dia, em contato com outros colegas. 

No entanto a escola deveria ser um ambiente saudável, em que o aluno vai para aprender, e 

não para se sentir retraído ou com medo de algum colega o agredir fisicamente ou 

verbalmente. 

 Nesse sentido é interessante que, em sala de aula, o professor procure perceber se o 

aluno está isolado, triste, ansioso, se falta às aulas com frequência. Caso essas situações 

ocorram é importante procurar averiguar os fatos, e depois ter uma conversa com a família. 

Na turma o professor pode fazer dinâmicas de interação, rodas de conversa para os alunos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm
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refletirem sobre os atos que realizam, perceber se estão sendo vítimas e serem ajudados, ou se 

são os próprios agressores e saberem o mal que estão fazendo ao próximo.  

 Colocar as crianças para se expressarem pode fazer com que uma ajude a outra e 

encoraje a vítima a falar o que sente, perceber que não existe só uma vítima. Dessa forma, 

uma criança apoiará a outra incentivando-a a pedir ajuda e a saber como se comportar diante 

das situações que envolvam violência. 

 Neto (2005, p.170), diz que “os professores devem lidar e resolver efetivamente os 

casos de bullying, enquanto as escolas têm que aperfeiçoar suas técnicas de intervenção e 

buscar a cooperação de outras instituições, como os centros de saúde, conselhos tutelares e 

redes de apoio social.” Toda a equipe escolar deve estar envolvida em estratégias para 

minimizar essa causa, reduzindo a violência sistemática, deixando com que cada vez menos 

crianças sofram com isso. 

 Para Pereira (2009 p.57), “[...] a violência presente no núcleo escolar quebra o nexo de 

escola ideal, que implica em insegurança aos alunos, influenciando por uma forma negativa 

nos estudos”. É a partir de tais problemas que se devem criar ações que possam viabilizar a 

construção de soluções para esta problemática. Por isso pode-se planejar estratégias 

pedagógicas com a equipe escolar para promover palestras, teatros, dinâmicas em sala de aula 

ou ações que envolvam toda a escola. Ações que façam ter uma boa interação entre os alunos, 

para que eles tenham que estar em equipe e entender que um precisa do outro, que ninguém é 

igual a ninguém e, por isso, deve haver respeito e ética por parte de todos.  

 É importante que as escolas se comprometam com o conhecimento dos alunos para 

lidar com situações de violência. As atitudes dos profissionais da educação, como uma 

conversa franca, uma campanha sobre o bullying com todos os alunos, com a família e a 

comunidade, podem evitar futuras agressões. É preciso que todos fiquem atentos às reações 

que ocorrem na vida das crianças. 

 Toda criança e adolescente possui o direito de estudar em ambiente escolar seguro 

para a aquisição de conhecimentos. Para esse procedimento, escola e família tem que estar 

unidos, fortificando uma sociedade que veja o bullying como uma violência que deve ser 

combatida, conscientizando as crianças de hoje para que, no futuro, sejam adultos com mentes 

saudáveis. 

4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA PRÁTICA 

 A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Liberal 

Zandonadi, localizada no município de Venda Nova do Imigrante ES. A pesquisa se deu nessa 

escola devido ao fato dela pertencer à comunidade em que a faculdade está inserida. Foi 

aplicado um questionário para uma turma do 4° ano e uma turma do 5° ano do ensino 

Fundamental do turno matutino, totalizando 43 alunos, com idades entre 9 a 12 anos. 25 eram 

meninos e 18 meninas. A escolha das turmas se deu por sugestão da pedagoga responsável 

pelo turno e, também pela disponibilidade das turmas para o trabalho. As duas professoras 

participantes foram as responsáveis pelas turmas envolvidas. 

 O questionário foi elaborado considerando o tema Bullying, e levando em 

consideração outras investigações realizadas por pesquisadores como Fante (2011), Silva 

(2010), Pereira (2009), e Neto (2005). Não teve a intensão de aprofundar as questões do 

bullying, mas sim, verificar qual a real situação do bullying nas turmas pesquisadas. 

 Apresenta-se a seguir, os resultados obtidos com o trabalho junto aos alunos: 
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Gráfico 1- Amigos na escola 

 Em relação a ter amigos na escola, o gráfico 1, mostra que apenas um aluno diz não 

possuir nenhum amigo na escola. Conforme alerta Neto (2005), não possuir amigos é um fator 

de risco para ser alvo de bullying. 

 

 
Gráfico 2. O que fazem ou já fizeram a você de ruim na escola 

 

 Em relação ao gráfico, um aluno disse ter sofrido assédio, dois sofreram ofensas pela 

internet, cinco foram vítimas de fofocas, doze vítimas de xingamentos, e outros onze alunos 

foram agredidos fisicamente. 

 É importante atentar para quem sofreu assédio que segundo Silva (2010, p.24), “esse 

tipo de comportamento desprezível costuma ocorrer entre meninos com meninas, e meninos 

com meninos. “Não raro o estudante indefeso é assediado por vários “colegas” (grifo da 

autora) ao mesmo tempo”. Por isso, deve-se identificar esses possíveis agressores e tomar 

medidas sócio- educativas. 

 

 

 
Gráfico 3.  Quem geralmente pratica esses atos 

 O gráfico 3 apresenta quem geralmente pratica esses atos, observa-se que há mais 

quantidade de meninos. Para Silva (2010) os meninos realmente querem se mostrar 

“valentões”, brigões. Há que se atentar, entretanto, para a forma velada de bullying que as 

meninas podem praticar e os demais até perceberem, porém não o qualificarem, por não ser 

tão direto quanto o dos meninos. 

Por utilizarem mais a força física, as atitudes dos meninos são mais visíveis. Já as 

meninas costumam praticar bullying mais na base de intrigas, fofocas e através de 

isolamento entre as colegas, podendo, com isso, passar despercebidas, lembrando 
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também que a linguagem não verbal é bastante utilizada através de olhares 

intimidatórios, desqualificantes e aterrorizadores. (SILVA, 2010, p. 115). 

 

 

 

 

 
Gráfico 4. Quantas vezes acontece ou aconteceu neste ano 

 Percebe-se que existem alunos que já sofreram algum tipo de agressão esse ano e que 

há, efetivamente, oito alunos que sofrem todos os dias. Neto (2005) diz: “A combinação da 

baixa auto-estima e atitudes agressivas e provocativas é indicativa de uma criança ou 

adolescente que tem, como razão para a prática de bullying, prováveis alterações psicológicas, 

devendo merecer atenção especial”. São casos da família e escola observarem intervirem de 

maneira que o aluno não se sinta constrangido e fale o que está acontecendo. 

 

 
Gráfico 5. Onde esses eventos acontecem 

 Os maiores índices de onde ocorre o bullying são no caminho para escola ou casa, na 

entrada ou saída da escola e no recreio ou no intervalo entre as aulas. Pode se perceber que 

são ambientes como fala Fante (2011), que não tem supervisão de um adulto, ou que os atos 

passam despercebidos por esses. 

 

 
Gráfico 6. Foi falado para alguém 

  

 A maioria das crianças comenta sobre os acontecimentos para seus pais ou familiares. 

No entanto, há um índice muito alto das que não contam para ninguém, o que pode ser 

decorrência de vergonha, receio de críticas ou medo do agressor fazer pior, como cita Fante 

(2011). Oito alunos contam apenas para o colega, porém provavelmente apenas como uma 

forma de desabafo e não efetivamente como forma de buscar uma solução. Os professores e 

funcionários da escola também são procurados, mas percebe-se que em número bem menor. 

Dessa forma quando perguntados em relação às medidas tomadas sobre ter sofrido o bullying 
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30% dos alunos responderam que nada foi feito, 39% dos alunos relataram ter conversado 

com os pais, na coordenação, e com professores.  

  

 
Gráfico 8. Por que o bullying acontece 

 O gráfico 8, mostra que as crianças acreditam que o bullying acontece por causa da 

aparência, por achar que não estão no padrão de beleza estabelecido pela sociedade, assim 

sendo alvo de críticas e humilhações. Outros acreditam que é para o opressor aparecer, 

chamar a atenção de todos para si e em terceiro lugar para a pessoa mostrar que é realmente 

mais forte do que aquele que está sendo oprimido. Fante (2011), fala que as vítimas de 

agressões tem características físicas diferentes a do estabelecido pelo grupo como magras, 

gordas, baixa ou alta, e acabam sendo alvos de bullying. Silva (2010), fala também que o 

bullying muitas vezes acontece sem uma justificativa. 

 

 
Gráfico 9. Coloca apelidos ofensivos, xinga ou briga com os outros alunos na escola. 

 De acordo com o gráfico acima, nove alunos responderam que xingam ou brigam, 

trinta e quatro responderam não fazem o bulying. O porquê, tiveram respostas como: porque 

eles batem e xingam;  porque mexem comigo ai dou o troco; Porque eles colocam em mim, e 

eu também coloco neles;  porque eles provocam e eu não tenho paciência. Percebe-se que 

esses alunos se mostram agressivos e pode ser que sejam os agressores de alguns casos 

relatados. Nota-se que podem ser vítimas de violência e também a fazem, gerando mais 

violência. Quando perguntados se praticam o ato sozinho, com amigos ou não fazem o 

bullying, dois estudantes entrevistados responderam que colocam apelidos, xingam ou 

brigam, com os outros na escola sozinho, e quatro alunos agem junto com amigos. Percebe-se 

que pode ser um indício de que esses alunos sejam agressores. Há que se observar e fazer uma 

intervenção. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20 Por causa da sua aparência

Por inveja

Para mostrar a pessoa que é mais forte

Para ele aparecer / chamar atenção

Porque você provoca (mexe) com a pessoa

Não tem motivo

Não acontece

Outros

0

20

40

Sim

Não



13 
 

 

 
Gráfico 11. O que a direção da escola poderia fazer para diminuir a violência na escola. 

  

 De acordo com o gráfico, sobre o que pode ser feito para diminuir a violência na 

escola, mais de uma opção foi selecionada, assim, responderam que a direção da escola frente 

ao bullying poderia fazer atividades contra a violência, chamar os pais dos alunos para uma 

conversa, e dar castigo aos agressores.  

 Assim, tudo deve ser avaliado de acordo com o que a escola julgar ser importante ao 

ser identificado a prática do bullying. 

Em relação ao questionário direcionado aos professores objetivou-se buscar evidências 

sobre o que se tem feito e formas de agir diante de alunos envolvidos com o bullying.  

Participaram da pesquisa dois professores, diretamente envolvidos com os alunos 

pesquisados. 

Tanto a professora A como a professora B, afirmaram, ao responder à questão sobre o 

que fazer em sala de aula se o professor identificar um caso de bullying, que o professor tem 

papel de fundamental importância no combate e prevenção ao bullying. A professora A, 

detalha que “deve-se trabalhar a diversidade de forma positiva, levando os alunos a refletir 

sobre o problema evitando que as diferenças possam gerar conflitos e possíveis agressões” e, 

a professora B afirma que: 

o/a professor(a) deve ser a primeira pessoa em sala de aula a ter uma postura 

respeitosa, para dar o exemplo. [...]. . Identificando tal situação deve-se ter uma 

conversa com os envolvidos e com a turma esclarecendo as diferenças entre 

brincadeiras saudáveis e bullying. Promovendo um ambiente de respeito e 

solidariedade. Incentivar sempre a tolerância às diferenças, e sempre que 

identificado um caso de bullying deve-se comunicar a direção da escola”. 

(Professora B). 

As Professoras A e B abordam a questão das “diferenças”, o que remete a um trabalho 

voltado ao respeito a solidariedade e compreensão para com os alunos envolvidos no bullying, 

quer sejam provocadores ou sofredores, de forma a que os alunos percebam que a  escola deve 

ser local de solidariedade e que todos devem sentir-se bem para terem um ambiente de estudo 

saudável. 

Ao responder a questão: “como agir com os alunos envolvidos em caso de bullying” o 

Professor A encaminha que, 

“A melhor forma de resolver a situação é agir sempre de forma cautelosa, através do 

diálogo, da empatia tentando ouvir as duas partes (vítima e agressor). Evitar 

punição, constrangimento, castigo, entre outros. Também não se pode minimizar o 

problema, é preciso acolhimento, apoio, conscientização de todos os envolvidos na 

prática do bullying”. 
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Já a professora B, apresenta considerações importantes do como agir diante de caso de 

bullying: 
“para o agressor deve-se fazer um trabalho com o objetivo de esclarecimento do mal 

causado com tal prática e também buscar um resgate dos valores como respeito e 

solidariedade essenciais para viver bem em uma sociedade. [...]. Garantir à vítima 

um ambiente seguro para que ela possa falar sobre o que aconteceu e como se sente. 

[...]. Se preciso, contatar a família para juntos (escola e família) decidirem as 

melhores estratégias para o combate ao bullying e manter um ambiente saudável e 

agradável para todos.” 

 

 Na fala das Professoras, percebe-se pontos muito importantes como o diálogo, 

acolhimento, apoio e o deixar falar sobre o ocorrido. 

Segundo Neto (2005,p. 170) “o diálogo, a criação de pactos de convivência, o apoio e 

o estabelecimento de elos de confiança e informação são instrumentos eficazes, não devendo 

ser admitidas, em hipótese alguma, ações violentas”. 

 Uma questão evidenciada pela Professora B, também, é de vital importância quando 

aborda: “[...] se preciso comunicar a família[...]”. Refere-se ao contato com a família, para  

que possam, em parceria, buscarem soluções para melhor combater o bullying. Destaca-se que 

a família deve ser sempre comunicada quando existir algo preocupante envolvendo seus 

filhos. Ou seja, a família precisa estar presente no dia-a-dia dos filhos, em qualquer assunto 

que aconteça com os mesmos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Observa-se que o bullying está presente não só na escola, como em outros espaços da 

sociedade, mas é na escola que mais tem sido evidenciado. 

Apesar de ser um problema complexo e presente na sociedade brasileira, 

o bullying pode ser combatido ou minimizado, tanto no ambiente escolar, como em outros 

locais/espaços coletivos, como clubes, academias, no seio familiar e outros. Para isso os 

adultos responsáveis por estes espaços precisam reconhecer a sua existência e buscar 

soluções, primando pelo diálogo entre as partes, para que o respeito seja um valor vivo nas 

interações, dentro e fora da escola. 

O bullying é um tipo de agressão que se apresenta de forma diferente em cada 

situação, tendo reações diversas que variam de indivíduo para indivíduo. Ele afeta o 

relacionamento social, o desempenho escolar e a saúde de crianças e adolescentes. Identificar 

os alunos que são vítimas ou agressores é de suma importância para que a escola e as famílias 

dos envolvidos possam elaborar estratégias e traçar ações efetivas contra o bullying. 

As pessoas vítimas de bullying podem desenvolver problemas psicológicos como: 

doenças psicossomáticas, síndrome do pânico, fobia escolar, fobia social, Transtorno da 

Ansiedade Generalizada (TAG), e depressão, afetando a vida acadêmica, social, profissional e 

afetiva. 

 Contudo, a escola tem um papel crucial na garantia do pleno desenvolvimento das 

crianças e adolescentes, facilitando que haja uma convivência social sadia e segura.  Seria 

importante que as escolas desenvolvessem um trabalho efetivo e permanente de prevenção ao 

bullying, bem como na identificação e no encaminhamento de soluções para os problemas já 

evidenciados, onde todos contribuam para que este problema seja cada vez mais discutido e 

eliminado. 
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 Os pais, devem ser notificados pela escola e orientados no sentido de buscar o diálogo 

e dar segurança ao filho que está sofrendo com o bullying ou está com comportamento 

agressivo e desrespeitoso com seus colegas. 

 Os professores precisam estar sempre atentos às ações e reações de seus alunos para 

não só identificar comportamentos que possam ser resultados de bullying, mas, também para 

buscar soluções junto aos envolvidos com o referido aluno.  

 Pode-se concluir que o ideal é que escola e poder público estejam junto com a família 

e a comunidade para o combate desta prática. É imprescindível que os professores e 

funcionários tenham formação continuada se dedicando na identificação e no atendimento e 

intervenção aos alunos que sofrem e/ou praticam o bullying. Ajudando a construir uma 

sociedade mais justa e com cidadãos mais conscientes. 
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